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Od:
Odesláno: pátek 10. července 2020 9:28
Komu:
Kopie:
Předmět: RE: Objednávka č. 3610002343
Přílohy: Vas_dokument2020-07-10-092606.pdf

Kategorie: Potvrzená OBJ

Hezký dobrý den,  
Děkuji za opravené objednávky, zasílám ji podepsanou zpět.  
Účastníci již obdrželi pozvánky na školení.  
 
S přáním hezkého dne 
 

 
 M    m m            

GOPAS, a.s. | Kodaňská 1441/46 | Praha 10 | 101 00 
 

 | www.gopas.cz  
 

From:   
Sent: Thursday, July 9, 2020 12:04 PM 
To:  
Cc:  
Subject: RE: Objednávka č. 3610002343 
 
Dobrý den, 
  
přílohou Vám zasíláme výše uvedenou objednávku s novým termínem školení. 
  
Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze 
zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme  
o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné  
uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí objednatel - Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s.p. 
  
S pozdravem a přáním příjemného dne 
  
  
____________  
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Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika 

www.nakit.cz 
 

  

From:   
Sent: Thursday, July 9, 2020 11:24 AM 
To:  
Cc:  

 
Subject: FW: Objednávka č. 3610002343 
  
Hezký dobrý den,  
děkujeme za zaslanou objednávku. Bohužel termín 13.7. byl již zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity.  
Dle informací od dodavatelů by mohl proběhnout termín 10.8. v Arrow, nebo termíny od září u obou partnerů – 
Arrow i DataScript.  
  
Prosím tedy o výběr jiného termínu, abychom Vám školení mohli zaregistrovat.  
  
Děkuji za pochopení  
  
S přáním hezkého dne 
 

 
 M    m m            

GOPAS, a.s. | Kodaňská 1441/46 | Praha 10 | 101 00 
 

 | www.gopas.cz  
  

From:   
Sent: Thursday, July 9, 2020 10:48 AM 
To: Info GOPAS  
Cc:  

 
Subject: Objednávka č. 3610002343 
  
Dobrý den, 
  
přílohou Vám zasíláme výše uvedenou objednávku. 
  
Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze 
zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme  
o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné  
uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí objednatel - Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s.p. 
  
S pozdravem a přáním příjemného dne 
  
  
____________  

 
 






