
Ministerstvo  zemědělství
Ceská  republika
IČ: 00020478

DIČ: CZ00020478

ÍD 2C, :) ý

Dodejte  nejpozději  do:  31  . 12  . 2 0 2 2

Dodavatel:

Nakladatelstvi  C.H.Beck,  s.r.o.

Jungmannova  750/34

110  00  PRAHA  1-NOVÉ  MESTO

Ič:  24146978

Vaše  číslo  dodavatele  u nás

112918

Adresa  dodárí:

Ministerstvo  zemědělstvi

11150  0dbor  ICT

Těšnov  65/17

110  00  Praha  1  - Nové  Město

Na základě  nabidky  ze dne  9.11.2021  objednávárne  Zajištěni  služeb
právniho  systému  Beck-online  na  12 měsiců  v rozsahu  30  licenci  na

oJbdobi  1.1.2022  -  31.12.2022.
Fakturace  proběhne  jednorázověně  na základě  protokolu  o poskytnuti
podpory.  Faktura  bude  mit  splatnost  30 dni  a bude  zaslána  včetně  přiloh
na e-mail:  fakturyict@mze.cz.
02021-0074,DMS:  1770-2021-11150,  č.j.  MZE-65795/2021-11150

Pol. Materiál OznačenÍ

MnožstVí  Jednotka Cena  za jednotku

O10

1

Zajištění  právrího  systému  Beck-online

Jedn.výk.  409.904,00

Celková  cena  v  CZK

(včetně  DPH  u  plátce  DPH)

Hodnota  v CZK

409.904,00

409.904,00

Ing.  BT.ASKO  OLEG

Reditel  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 dodaďm listě i faktuře uvádějte vždy číslo naši objednávky, a v adrese

uveďte jméno  objednatele  či kontaktní osoby  včetně čísla  odborného  útvaru.

Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhap povinnosti zveřejnění  dle zákona č.340/2015  sb., o registru smluv. MZe jako  smluvm strana
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Objednávka  nabývá  účinnosti  dnem  jejiho  zveřejněni  v  Registru  smluv.

Dodavatel  svým  podpisem  niže  potvrzuje,  že  souhlasi  s tim,  aby  obraz

Objednávky  včetně  jejich  přiloh  a  připadných  dodatků  a  metadata  k  této

Objednávce  byla  uveřejněna  v  registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.

340/2015  sb.,  o  zvláštnich  poinkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňováni  těchto  smluv  a  o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),

ve  zněni  pozdějších  předpisů.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  podklady

dle  předchozi  věty  odešle  za  účelem  jejich  uveřejněni  správci  registru

smluv  Odběratel;  tim  neni  dotčeno  právo  Dodavatele  k  jejich  odesláni.

Potvrzeni  objednávky  dodavatelem

návky  zavazuje  poskytnout  plněni

řuje  svůj  souhlas  s obsahem  této

e  na  vědomi,  že  na  základě  potvrzeni

republikou  -  Ministerstvem

vztah.

Dodavatel  se  potvrzenim  této  objed

specifikované  v  objednávce  a  vyjad

objednávky.  Dodavatel  současně  ber

této  objednávky  vzniká  mezi  Českou

zemědělstvi  a  dodavatelem  smluvni

Datum  převzeti:

Jméno  :

Podpis  :

Firma:  Nakladatelstvi  C.H.Beck,  s.r.o.

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 dodaďm  listě  i faktuře  uvádějte  vždy  ČÍSIO naší  objednávky,  a v adrese

uveďte  jméno  objednatele  či kontaktrí  osoby  včetně  čísla  odbomého  útvaru.

Objednávky  nad 50 tis. Kč bez  DPH podléhají  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.340/20a15  sb.,  o registru  smluv.  MZe  jako  smluvní  strana


