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Dodejte nejpozděii do: 01.  0 7 . 2 0 2 0

Dodavatel:

02  Czech  Republic  a.s.

Za  Brumlovkou  266/2
140  22  PRAHA  4

IČ:  60193336

Fax  :271465134

Vaše  číslo  dodavatele  u nás

100038

Adresa  dodáni:

Ministerstvo  zemědělstvi

11150  0dbor  ICT

Těšnov  65/17

110  00  Praha  1  - Nové  Město

Na  základě  výběrového  řizeni  (Systémové  čislo:  T002/20/V00057412)  a
nabidJcy  15.5.2020  objednáváme  Podporu  HW Cisco  na  2  zoky.
Fakťurace  proběhne  jednorázově  na  základě  potvrzeného  proťokolu.
Faktura  bude  miť  splaťnoí  30  dni  a bude  zaslína  včetně  přiloh  na
e-mail:  fakťuryict@mze.cz

Pol. Materiál Označení

Množství  Jednotka Cena  za  jednotku

O10

1

Podpora  HW  Cisco  na  2 roky

Jedn.výk.  223.850,00

Celková  cena  v  CZK

(včeťně  DPH  u pláťce  DPH)

Hodnota  v CZK

223.850,00

223.850,00

Mgr.  KOUBEK  VACLAV

Reditel  odboru

Elektronicky  schváleno

Nejsme  registrováni  u obchodnlho  soudu
Upozorněnt  objednané  dodejte  (provedte)  na uvedenou  adresu.  Fakturu  vybavenou  předepsanými  náležitostmi  dle platných  předpisů  včetně
pokynů  uvedených  v objednávce  zašlete  na adresu  odběratele.  Na dodacím  listě i faktuře uvádějte vždy  člslo  našl  obiednávky,  a v adrese
uved'te  jméno  objednatele  či kontaktní  osoby  včetně  čísla odborného  útvaru.
Objednávky  nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají  povinnosti  zveřejnění  dle zákona  č.340/2015  sb.,  o registru  smluv.  MZe  jako  smluvnl  strana
zajistl  zveřejnění  v registru  smluv  a uveřejnění  na svých  ínternetových  stránkách.
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Objednávka  nabývá  účinnosti  dnem  jejiho  zveřejněni  v  Registru  smluv.

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

Objednávky  včetně  jejích  přiloh  a  případných  dodatků  a  metadata  k  této

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

340/2015  sb.,  o  zvláštrúch  poíninkách  účinnosti  některých  smluv,

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

ve  zněni  pozdějších  předpisů.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  podklady

dle  předchozi  věty  odešle  za  účelem  jejich  uveřejněni  správci  registru

smluv  Odběratel;  tím  neni  dotčeno  právo  Dodavatele  k  jejich  odeslání.

Potvrzeni  ob)ednavky  dodavatelem

Dodavatel  se potvrzenim  teto  objednavky  zavazu3e  poskytnout  plneni

specifikovane  v objednavce  a vyjadruje  svul  souhlas  s obsahem  teto

objednavky  Dodavatel  soucasne  bere  na  vedomi  ze  na  zaklade  potvr

teto  objednavky  vzruka  mezi  Ceskou  republikou  -  Ministerstvem

zemedelstvi  a  dodavatelem  smluvni  vztah

že  na  základě  potvrzeni

Ministerstvem

Datum  převzet5:

Jméno  :

Podpis  : ť%l "-

Firma:  02  Czech  Republic  a.s.

Nejsme  registrováni  u obchodrího  soudu

upozorněnl:  objednané  dodejte  (proveďte)  na uvedenou  adresu.  Fakturu  vybavenou  předepsanými  náležítostmi  dle platných  předpisů  vč!etně

pokynů  uvedených  v objednávce  zašlete  na adresu  odběratele.  Na dodaclm  listě i faktuře  uvádějte  vždy  člslo  našl  objednávky,  a v adrese

uveďte  jméno  objednatele  či kontaktni  osoby  včetně  čísla  odborného  útvaru.

Objednávky  nad  50 tis. Kč bez  DPH podléhajl  povinnosti  zveřejněnl  dle zákona  č.340/2015  sb., o registru  smluv.  MZe  jako  smluvnl  strana

zajistí  zveřejněnl  v registru  smluv  a uveřejněnl  na svých  internetových  stránkách.


