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Oddělení datové strategie a analýz 
Ostrava dne:  
Způsob odeslání: e-mailem 
Vyřizuje:  
Tel.:  
E-mail:  

█ Objednávka č. DOD20221966 
Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě 
(doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude 
počítat od data odeslání opravovaného dokladu. 

Položka číslo         Předmět dodávky  
 
Na základě Vaší nabídky ze dne 25. 7. 2022 u Vás objednáváme Rozvoj projektu IKaDP v rámci již uzavřené 
smlouvy o dílo č. DOD20180072 ze dne 23. 04. 2018. 
 
Přílohy Objednávky:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka Rozvoj projektu IKaDP  
 
Při akceptaci dodaného řešení bude sepsán akceptační protokol, který bude obsahovat popis plnění Stranami v této 
objednávce dohodnutých akceptačních kritérií:  
1) Provedení testování všech částí aplikace Objednatelem.  
2) Schválení funkčnosti všech dílčích částí aplikace.  
 
Pro účely jednání ve věcech souvisejících s objednávkou jsou odpovědnými osobami: 
 
a) na straně Objednatele:  
Jméno a příjmení:   
e-mail:   
telefon:  
 
b) na straně Dodavatele:  
Jméno a příjmení:  
e-mail:   
telefon: :  
 
Celková cena předmětu plnění činí 812 700,- Kč bez DPH.  
 
Na faktuře uvádějte číslo: DOD20221966.  
Ostatní podmínky plnění (zejména dodací, platební, fakturační, záruční, licenční atd.) jsou uvedeny ve smlouvě o 
dílo č. DOD20180072 ze dne 23.04.2018.  
 
Tato objednávka vč. Přílohy bude zveřejněna objednatelem v registru smluv. Objednatel bude o tomto zveřejnění 
informovat dodavatele na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky.  
Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení.  

 
 

█ Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 

█ Dodací lhůta: 15.11. 2022 
Potvrzení dodavatele:  Dopravní podnik Ostrava a.s.: 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                          

T-Mobile Czech Republic a.s.  
DIČ: CZ64949681  
 
Tomíčkova 2144/1  
149 00 Praha 4 
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