Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478
DIČ: CZ00020478

Dodavatel:

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 PRAHA 4
IČ: 60193336
Fax :271465134

Objednávka
Číslo objednávky/Datum

4500136093 / 31.03.2021
Kontaktní osoba/Telefon

Šmídová Veronika/221812353
Naše číslo faxu : Mobil:
Odbor / Oddělení : 11150
Veřejná zakázka: P17V00000020
Strana

1 /

Vaše číslo dodavatele u nás

100038

2

Dodejte nejpozději do:

Adresa dodání:

Ministerstvo zemědělství
11150 Odbor ICT
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

06.05.2021

Na základě smlouvy S2017-0077 (470-2017-13330) a jejích dodatků
objednáváme realizaci
RfC_INFRA_2021_No38_zakladni_priprava_Oracle_prostredi_v1
ID
SD: Z31408
_______________________________________________________________________
Pol.

Materiál

Označení
Množství

Jednotka

Cena za jednotku
Hodnota v CZK
_______________________________________________________________________

1

Jedn.výk.

010

RfC_INFRA_2021_No38_zakladni_priprava_Or
142.920,36

142.920,36
_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK
(včetně DPH u plátce DPH)

142.920,36

Ing. BLAŠKO OLEG
Ředitel odboru
Elektronicky schváleno

Nejsme registrováni u obchodního soudu
Upozornění: objednané dodejte (proveďte) 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 číslo naší objednávky, a v adrese
uveďte 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 smluvní strana
zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.
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Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz
Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této
Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady
dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru
smluv Odběratel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.
Potvrzení objednávky dodavatelem
Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění
specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této
objednávky
Datum převzetí:
Jméno:
Podpis:
_________________________________________
Firma: O2 Czech Republic, a.s.
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Upozornění: objednané dodejte (proveďte) 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 číslo naší objednávky, a v adrese
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zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.

