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Rámcová objednávka - Expertní znalecká Činnost v oblasti ICT

Na základě nabídky pana ze dne 19. 7. 2022 zasíláme Rámcovou objednávku (dále jen "Rámcová
objednávka") na služby znaleckého zkoumání s výstupem odborného vyjádřenI (popř. v domluvených případech znaleckým
posudkem), popř. jiné technické práce, které bude poskytovat výše zmíněný

Celková suma odpracovaných hodin v rámci této Rámcové objednávky nesmí překročit 50 Člověkohodin, celková cena
poskytnutých služeb pak tedy nesmí překroČit 75.000,00 KČ bez DPH, tj. 90.750,00 KČ s DPH. Maňmální počet hodin uvedený
v této objednávce nemusí být vyčerpán, ale nesmí být překročen.

Název Počet Cena v KČ bez DPH Cena v KČ s DPH
hodin

Expertní znalecká Činnost 1 1 500 1815

Celkem 50 75 000 90 750

Jednotlivé služby budou realizovány na základě ad hoc objednání, a to až do výše uvedeného limitu (90.750,00 KČ s DPH).
Každé dÍ|čÍ objednávce bude předcházet stanoveni rozsahu pracnosti dodavatelem.

Fakturace za čerpání služeb bude uskutečněna po kontrole a akceptaci poskytnutých služeb oprávněnou osobou, kterou byl
za objednatele určen Fakturu zašlete, prosím, na e-mailovou adresu faktury@msmt.cz. Splatnost daňového
dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doruČení objednateli. V případě doručení jakéhokoliv daňového dokladu
objednateli v období od 1. 12. 2022 do 31, l. 2023 činí splatnost takového daňového dokladu 60 dnů ode dne jeho doručení.

Jestliže je výše hodnoty předmětu plněnívydané objednávky vyšší než 50 000 kč bez dph, nabývá objednávka účinnosti dnem
jejího zveřejněni v registru smluv podle zákona o registru smluv.
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