
Nejsme plátci DPH !!!
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2020-2-043Číslo objednávky

29.04.2020Datum vystavení

Způsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Splatnost faktury 30 dnů

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00020729IČ
Státní fond ze zákona nezap.Typ Číslo jednací SFZP 060029/2020

Smlouva 501/2018

OBJ200 - 43Doklad

62363930IČ

Na základě schválení členy ŘV projektu AIS SFŽP ČR ze dne 7.4.2020 a na základě rozpisu změnových požadavků dle přílohy "Objednávka ostatních
služeb_2_2020.pdf" objednáváme:

- AIS-138 Úprava aviza - doplnění seznamu příloh do Výzvy k doplnění podkladů ke smlouvě
- AIS-129 Definice rozdílu provedených hodnocení pro spuštění hodnocení arbitra na dílčí výzvě
- AIS-124 Doplnění seznamu projektů - přehled pro PM a FM
- AIS-121 Dashboard nadřízeného
- AIS-120 (PT310) Výběr nadřízených administrujících rolí podle organiz. struktury
- AIS-111 Nastavení bodové hranice pro dílčí výzvy TP
- AIS-107 Zadání zahraničního dodavatele
- AIS-64 Rozřazovací tabulka pro ekonomické hodnocení - identifikace, zda je žadatelem Obec nebo Město
- AIS-27 Grafické odlišení testovacího prostředí
- AIS-173 Ukládání rozpracovaných kontrolních listů

v celkové pracnosti nepřevyšující 14,6125 MD (116,9 člh), tj. v maximální ceně 86 506,00 Kč bez DPH / 104 672,26 Kč vč. DPH.

Vyřizuje Přibližná celková cena Kč

ORG 5091-6111

104 672.26

Valdman Petr
ředitel SFŽP ČR

Ing. Miloslav Vinter
Telefon: 267994308
E-mail: miloslav.vinter@sfzp.cz

Informace o EP příkazce

Na dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky, a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence.
Pro formální náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
SFŽP ČR není plátcem DPH.

05.05.2020 10:58:22 - Zavadilová Martina - příkazce operace
05.05.2020 12:02:46 - Ptáčková Martina - správce rozpočtu

Platné elektronické podpisy:

Akceptací této objednávky se dodavatel zavazuje k zajištění ochrany osobních údajů, které dodavatel pro objednatele zpracovává či jinak s nimi nakládá v
souvislosti s plněním této objednávky. Dodavatel se zejména zavazuje postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018.
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urban
Textový rámeček
Akceptace objednávky Dodavatelem:Akceptujeme Vaši výše uvedenou objednávku. Za ASD Software, s.r.o. Jiří Urban, obchodní manažer, V Šumperku dne 6.5.2020
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