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Váš dopis ze dne / značky 

 

Číslo jednací 
MSMT-2676/2021-15  

Vyřizuje / linka 

Datum   17. 12. 2021 

Objednávka – Licenční podpora tiskového systému SafeQ pro rok 2022 – MŠMT na základě Smlouvy o 

zajištění podpory provozu a maintenance monitorovacího nástroje SafeQ (Čj.MŠMT – 20154/2020)  

Vážení, 

v souladu s čl. IV., odst. 2. Smlouvy o zajištění podpory provozu a maintenance monitorovacího nástroje 
SafeQ ze dne 29. 10. 2020 (dále jen “Smlouva“), upřesňujeme pro multifunkční stroje v lokalitě MŠMT na 
období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 počet licencí za poskytování podpory (maintenance), a to na počet 80 ks.  

Celková cena této dílčí objednávky je ve výši 360 580,- Kč vč. DPH.  

Faktura bude v kontextu čl. IV., odst. 2 a odst. 6. Smlouvy označena textem: „MŠMT“. 

V souladu s čl. V., odst. 5. Smlouvy se upravuje splatnost faktury (daňového dokladu zaslaného mezi 16. 
12. běžného roku a 12. 2. následujícího roku) ze 30 dní na 60 dní. 

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, zajistí Objednatel 
uveřejnění celého textu dílčí objednávky, vyjma osobních údajů a metadat dílčí objednávky v registru 
smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li  Objednatel uveřejnění dílčí objednávky 
nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření dílčí objednávky, pak je oprávněn zajistit jejich 
uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření dílčí objednávky.  

Dílčí objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti nabývá dílčí 
objednávka, na kterou se vztahuje zákon o registru smluv, dnem jejího zveřejnění v registru smluv, ne však 
dříve než 1. 1 . 2022.  

Kontaktní osobou za ICT MŠMT je

         Podpisem tohoto dokumentu dodavatel tuto dílčí objednávku akceptuje a zavazuje se k plnění. 

Za objednatele:       Za dodavatele:  

 

 

 

Ing. Václav Jelen 

ředi tel  odboru informatiky a  statis tiky 
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