
 

Objednáváme zajištění služby registrace a obnovy certifikátů
společnosti Thawte, dle konkrétních požadavků MZe.
Fakturace bude probíhat dle běžného veřejně dostupného ceníku
poskytovaných služeb se zpětným účtováním. Nedílnou součástí faktury
bude potvrzení o poskytnuté službě.
Platnost objednávky je do vyčerpání jejího rámce._______________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení

         Množství Jednotka     Cena za jednotku Hodnota v CZK_______________________________________________________________________

010 registrace a obnova certifikátů 
                1 Jedn.výk.     121.000,00        121.000,00_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK včetně DPH           121.000,00  

 ŠETINA DAVID
Ředitel odboru

Elektronicky schváleno

Dodavatel:
ZONER software, a.s.
Nové sady 583/18
602 00 Brno
IČ: 49437381

Adresa dodání:

Ministerstvo zemědělství
13330 Odbor ICT
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Dodejte nejpozději do: 31.12.2018

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.

Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478 
DIČ: CZ00020478 

Objednávka
Číslo objednávky/Datum

4500115690 / 30.03.2017
Kontaktní osoba/Telefon

Vrchotová Olga Ing/221813016
Naše číslo faxu : Mobil:

Odbor / Oddělení  : 13330
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Vaše číslo dodavatele u nás

119152



Potvrzení objednávky dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění
specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této
objednávky. Dodavatel současně bere na vědomí, že na základě potvrzení
této objednávky vzniká mezi Českou republikou - Ministerstvem
zemědělství a dodavatelem smluvní vztah.

Datum převzetí:

_________________________________________
Firma:

Jméno:

Funkce:

Dodavatel:
ZONER software, a.s.
Nové sady 583/18
602 00 Brno
IČ: 49437381

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.

Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478 
DIČ: CZ00020478 

Číslo objednávky/Datum

4500115690 / 30.03.2017
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