
Objednávka 

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7; 
zastoupená ředitelem odboru provozu a rozvoje EKIS 

Číslo jednací: MV-181255/EKIS-2020 

Dodavatel : Spis. zn. : 
Ing. Miroslav Tůma, Ph. D. 
U Louže 636 

250 67 Klecany 

Vyřizuje : Ing. Miroslav Tůma, Ph. D. 

IČ: 49031961  Mobil :
DIČ:  E-mail :
 http :  
 

Odběratel (kontaktní údaje): Vyřizuje :
Česká republika - Ministerstvo vnitra Telefon :
pošt. přihrádka 155/EKIS ID dat. schránky :
140 21 Praha 4 E-mail :
Bankovní spojení   Fakturace na adresu : 
Název : ČNB Praha Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Směr. numer. kód : 0710 pošt. přihrádka 155/EKIS 

Číslo účtu  : 3605881 140 21  PRAHA 4 

IČ: 00007064  DIČ: CZ00007064 Úhrada  převodním příkazem 

  Účtujte  fakturou s DPH 

Místo plnění: Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění 
x 

Telefon :  Fax :   Způsob dopravy  dodavatelem 

 

Č. 
pol. 

Popis zboží (služeb) Cena za 
jednotku bez 

DPH 

Cena za 
jednotku 

včetně DPH 

Množství Jedn. 
mn. 

1 Zpracování procesní mapy technického správce 
a provozovatele informačních systémů EKIS 
MV a ISoSS (verze tištěná a na CD).  

120 000 Kč 145 200 Kč 1 - 

      

      

      

      

      

Počet příloh: -0- Počet položek: 2 (verze tištěná a CD) 
Termín dodání: Nejpozději 10. 12. 2020 Celková cena: 145 200 Kč s DPH 

 

Tato objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací objednávky, tato 
akceptace musí být učiněna písemně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s § 1746 a násl. tohoto zákona 
uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění v případě akceptace objednávky tuto smlouvu.  
 

Platba po dodání. Dílčí plnění se nepřipouští. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení 
odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo jednací naší objednávky uvedené v záhlaví. Součástí 
faktury musí být dodací list potvrzený osobou oprávněnou k převzetí předmětu plnění – bez tohoto 
dokladu nelze fakturu proplatit. 
 

  

V Praze dne:  Ing. Ivo Rosypal 
 ředitel odboru 

            

 

 


