
MINISTERSTVO Objednací list číslo
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR 460/2020 - 32

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/5169/5/32

Vyřizuje:
Telefon:

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB
Účet č.:

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:
ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A
787 01 Šumperk
IČO: 62363930

Název objednávky

Úprava XSD schémat pro národní formuláře sady CZ a Žádost k těmto formulářům

Předmětem objednávky je níže požadované plnění rozdělené do tří částí:

1. Úprava Žádosti pro CZ04, CZ05 a CZ06 - vyplnění pole předpokládaná hodnota
- NEPOVINNÉ.

2. Úpravu pole Režim zakázky v Žádosti. NEPOVINNÉ pro formuláře - F12, F13, F23, F24,
F25, CZ05, CZ06 a CZ07

3. Aktualizace specifikace pro Žádost formuláře tak, aby obsahovala seznam všech kódů měny
jak pro evropské, tak národní....

4. Úprava formuláře CZ03 při rušení zakázky formulářem CZ03 je nesmyslné vyplňovat povinné
pole celková částka zakázky. Pokud by se však jednalo o VZ dělenou na části a bylo tímto
formulářem oznamováno, jak zrušení jedné části, tak zadání druhé toto pole povinné bude.

5. Úprava pole 11.3.1- Konec trvání - NEPOVINNÉ
6. Úprava pole II.5.4) Předpokládaná hodnota - NEPOVINNÉ
Cena a platební podmínky

Celková cena za plnění nepřekročí částku 70 000,- Kč bez DPH (84 700,- Kč s DPH). Vyplacení
peněžních prostředků je podmíněno akceptací plnění ze strany MMR.

Doba splatnosti faktur bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve
výši 0,01% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.
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strany MMR je

Termín plnění

30. 9. 2020

Další ustanovení

MMR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení
zaslaného kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již
odvedené části plnění.

Dodavatel se akceptací této objednávky zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této objednávky.

V Praze dne Digitálně podepsal
Datum: 2020.08.31 13:02:07
+02'00'

informačních
systému

Objednávku akceptoval a převzal

V Praze dne podepsal

10:02:17+02'00'
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