
 

 

 

Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této objednávky nebo její části 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. 

Na faktuře uvádějte přesnou adresu odběratele dle objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.  

  

Objednávka vydaná číslo 21/1410 Značka:  
 

Smlouva: Tsm/2012/190/On 
 

    

Odběratel:  Dodavatel:      

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Pekařská 664/53 

656 91 BRNO 

IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Plátce DPH: Ano 
 

  SoPHIS a.s.  

 Malostranská 646/36  

625 00 BRNO  

      

 Telefon:   

 Fax:   

 E-mail:   
 

 

Zápis v OR: příspěvková org., č.j.: MZDR 34042/2016-2/OPŘ ze dne 
31.5.2016 

 

 

Datum vystavení: 3. 5. 2021 

Datum odeslání: 3. 5. 2021 

Datum splnění:  
 

Objednáváme u Vás: 

  

  

č. ř. Název položky Množství MJ Předpoklad 
cena 

 
bez DPH / MJ 

DPH 
 

% 

Předpoklad 
cena 

 
s DPH / MJ 

Celkem 
s DPH 

1 Přesun databáze z IS PharmaX na 
DoctIS, nové funkcionality DoctIS, 
programátorské práce na nových 
funkcionalitách DoctIS dle nabídky 
firmy Sophis ze dne 29. 4. 2021 

1   160 000,00 21  193 600,00  193 600,00 

 Smlouva (VZ): Tsm/2012/190/On (BEZ_VZ) 
  
 

  Celková částka s DPH: Kč  193 600,00  



 

 

 

Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této objednávky nebo její části 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. 

Na faktuře uvádějte přesnou adresu odběratele dle objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.  

  

A. Upgrade žádanek a zákaznických funkcí 
- aktualizace aplikace, převod databáze 
- přenesení uživatelských úprav 
- školení administrátorů 
Cena: 75 000 Kč 
 
B. Nová funkcionalita pro využití žádanek k objednání materiálu 
Základní funkcionality: 
- elektronické objednávání materiálu, 
- hromadná tvorba objednávek od všech dodavatelů, které je třeba oslovit pro vypořádání došlých žádanek. Systém 
bere v úvahu normy skladu, již vydané zboží, zboží skladem, vystavené a nedodané objednávky atd. 
- kontrolní potvrzení žádanek před objednáním s indikací neobvyklých požadavků,  
- elektronický schvalovací proces objednávek, 
- zajištění elektronického potvrzení objednávek, 
- zveřejnění objednávek v registru smluv nebo export objednávek pro zveřejnění v registru smluv jiným systémem.  
Kupní cena: 85 000 Kč 
 
Termíny: 
Harmonogram zakázky: do 5. 5. 2021 
Realizace zakázky: do 31. 5 .2021 

     

   
 

 

     
 


