
Ministerstvo  zemědělství
Ceská  republika
IČ: 00020478

DIČ: CZ00020478

Objednávka
Člslo  objednávky/Datum

4500131201  /  31  01.2020
Kontaktnl  osoba/Telefon

Šmidová  Veronika/221812353
Naše  Člslo faxu  : Mobil'

Odbor/Oddělení  : 1115  0

Sírana

1/2

Dodejíe  nejpozději  do:  31 . 12  . 2 0 2 0

Dodavatel:

Operátor  ICT,

Dě  l  n i  c  ká

17000  PRAHA

IČ:  02795281

a.s.

213  /12

Vaše  člslo  dodavaíele  u nás

125778

Adresa  dodánl:

Ministerstvo  zemědělstvi

11150  0dbor  ICT

Těšnov  65/17
110  00  Praha  1  - Nové  Město

Na  základě  nabidky  objednáváme  Zajištěni  realizace  návrhů  a  posuzováni

IC,T  parametrů  a  činnosti  realizovaných  projektů.  Maximálni  hodnota

objednávky  je  204.000,-  Kč  )bez  DPh,  tj.  30MD  (1MD=6.800,-  Kč  bez  DPH).

Fakturace  bude  probihat  průběžně  na  základě  akceptovaného  výkazu  práce.

Faktury  budou  mit  splatnost  30  dni  a  budou  zasilany  na  e-mail:

fakťuryict@mze.  cz

Pol. Materiál Označení

Množství  Jednotka Cena  za jednotku

O10

1

Zajištění  realizace  návrhů  a posuzování

Jedn.výk  246.840,00

(:'elková  cena  v  C2iK

(včetně  DPH  u  plátce  DPH)

'e

í N ll,  5a =:

Mgr.  KOUBEK  VÁCLAV

Reditel  odboru

Elektronicky  schváleno

Hodnota  v CZK

246.840,00

246.840,00

Nejsme  regisírováni  u obchodnlho  soudu

Upozornénl. objednané dodeite (provedte) na uvedenou adresu Fakturu vybavenou předepsanými náležitostmí dle plaíných předpisů včetně

pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odbératele. Na dodaclm listě i faktuře uvádějte vždy Člslo našl otJednávky, a v adrese
uveďte  jméno  objednatele  či kontakínl  osoby  včeíně  člsla  odborného  úívaru

Objednávky nad 50 íis. Kč bez DPH podléhall povinnosíl zveřejněnl dle zákona č.340/2015 Sb, o registru smluv. MZe jako smluvnl strana
zajisíl  zveřejněnl  v registru  smluv  a uveřejněnl  na svých  ínterneíových  stránkách.
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Objednávka  nabývá  účinnosti  dnem  jejiho  zveřejnění  v  Registru  smluv.

Dodavatel  svým  podpisem  niže  potvrzuje,  že  souhlasi  s  tim,  aby  obraz

Objednávky  včetně  jejích  přiloh  a  připadných  dodatků  a  metadata  k  této

Objednávce  byla  uveřejněna  v  registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.

340/2015  sb.,  o  zvláštnich  podminkách  účinnosti  některých  smluv,

uveřejňováni  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),

ve  zněni  pozdějšich  předpisů.  Smluvnj  strany  se  dohodly,  že  podklady

dle  předchozi  věty  odešle  za  účelem  jejich  uveřejněni  správci  registru

smluv  Odběratel;  tim  neni  dotčeno  právo  Dodavatele  k  jejich  odesláni.

Potvrzeni  objednávky  dodavatelem

Dodavatel  se  potvzzenim  této  objednávky  zavazuje  poskytnout.  plněni

specifikované  v  objednávce  a  vyjadřuje  svůj  souhlas  s  obsahem  této

objednávky.  Dodavatel  současně  bere  na  vědomi,  že  na  základě  potvrzeni

této  objednávky  vzniká  mezi  Českou  republikou  -  Ministerstvem

zemědělstvi  a  dodavatelem  smluvni  vztah.
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Nejsme  regisírovánl  u obchodnlho  soudu

Upozornění:  objednané  dodepe  (proveďle)  na uvedenou  adresu.  Fakturu  vybavenou  předepsanými  nálezitostmi  dle plaíných  předpisú  včetně

pokynů  uvedených  v objednávce  zašlete  na adresu  odběratele.  Na dodaclm  lisíě  I faktuře  uvádějte  vždy  člslo  naši  objednávky,  a v adrese

uvedte  jméno  objednateíe  či kontaktni  osoby  vČetně  Čisla odborného  ťívaru.

Objednávky  nad 50 tis. Kč bez  DPH  podléhajl  povinnosti  zveřejněnl  dle zákona  č.340/2015  sb., o registru smluv. MZe lako smluvnl stíana
zajistl  zveřejněni  v registru  smluv  a uveřejněnl  na svých  iníernetových  síránkách.


