
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

BC. JAN FRISCH
ředitel Odboru technické pomoci OP VVVOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

č.1.: MsMT-3261/2017-3

Objednávka
Dobrý den,
na Základě Rámcové Smlouvy o poskytování Služeb uzavřené dne 30.12.2015 objednáváme programové
úpravy Systému EIS JASU®CS a komunikačního rozhraní s M52014+ dle cenové nabídky 95/2017 Ze dne
11.4.2017.
Cenové a obchodní podmínky jsou stanoveny smlouvou. Výdaj bude hrazen Z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cena objednávky činí 39.60000 Kč bez DPH, tj. 47.916,00 Kč vč. DPH.
V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv) Zajistí Objednatel uveřejnění
celého textu této smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat této smlouvy v registru smluv včetně
případných Oprav uveřejnění S tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejněnítéto Smlouvý nebo metadat této
smlouvy v registru Smluv do 30 dnů od uzavření této Smlouvy, pakje Oprávněn Zajistit jejich uveřejnění
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců Od uzavření této smlouvy.
S pozdravem

I'rııhıı S. 1“. n.POHEĚCkÝCh všvňí'- 1:'

MÚZO Praha s.r.o.Politických vězňů 15
110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNlEEvropské strukturální a investiční fondyOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání j, L Q
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