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V Praze dne 12.08.2022

Objednávka Rozšíření konektoru Traces NT pro OIS SVS

Objednáváme rozšíření služby Traces NT, dle nabidky dodavatele ze dne 6.6.2022, verze 1.2. Služba

Traces NT bude rozšířena tak, aby získala číselníkové hodnoty atributů:

IMPORT

- l.25 Druh/species

- Políčko Celkové množství — v TRACES NT v certifikátu odpovídá poli l.25, v klikview odpovídá poli

l.24 Kvantita a ve vzorech v emailu poli l.27

- l.27 Popis zásilky (celní kód komodity)

INTRA

- l.13 Place of loading/Místo nakládky

- l.24 Estimated journey time/Předpokládaná doba cesty

- l.30 Commodity/Komodita — kód , popis, druh

Nasazení rozšířené verze služby Traces NT bude provedeno v testovacím i produkčním prostředí SVS.

Realizace projektu do 45 dnů od vystavení objednávky.

Celková dohodnutá cena za rozšíření služby Traces NT činí 5 290,- EUR bez DPH, 6 348,- EUR s DPH.

Cena bude zaplacena po předání a akceptaci ze strany SVS a uhrazena na základě daňového dokladu

vystaveného dodavatelem.

Je požadováno písemně akceptování objednávky dodavatelem. Akceptováním objednávky dodavatel

vyslovuje souhlas s tím, že objednatel její text zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluV').

Bankov ní spojení-IČ: 00018562



Rozhodně právo a volba sudiště

Tato objednávka a na ni navazující závazkový vztah včetně mimosmluvních závazkových vztahů

vzniklých v souvislosti s ní a jejich výklad se řídí právem České republiky. Příslušným soudem

krozhodování případných sporů z této objednávky, na ní navazujícího závazkového vztahu včetně

případných mimosmluvních závazkových vztahů je ve věcech, které spadají do působnosti okresních

soudů Obvodní soud pro Prahu 1 a ve věcech, ve kterých rozhoduje krajský soud, Městský soud

vPraze.

Akceptací objednávky dodavatel současně souhlasí s výše uvedenou volbou rozhodného práva

a volbou sudiště.

S pozdravem

ústřední ředitel

podepsáno elektronicky

v zastoupení

 


