
 

Objednáváme u Vás dle předchozí poptávky zajištění VZ na služby:
a) Zajištění celoročního provozu webových stránek
www.bezpecnostpotravin.cz a A-Z slovníku.
Řešení zahrnuje provoz v režimu 24x7, dostupnost min. 99 %, web hosting
www.bezpecnostpotravin.cz a A-Z slovník, hosting DB MS SQL (úložiště
dat), hot-line - drobné úpravy aplikace v rozsahu 1 hod/měsíc, roční
kreditaci požadovaných úprav dle Vašeho výběru ve výši 12 hod/rok a
školení redaktorů.
b) Zajištění generační obměny administračního rozhraní aplikace
Bezpečnost potravin A-Z.
Řešení zahrnuje: přípravu nového návrhu grafické podoby aplikace,
aktualizace RS dle požadavku uživatele v technologii HTML5 a CSS3,
zprovoznění v souladu s činností webového řešení bezpecnostpotravin.cz
a proškolení redaktorů._______________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení

         Množství Jednotka     Cena za jednotku Hodnota v CZK_______________________________________________________________________

010 ICBP - provoz + generační obměny webu 
                1 Jedn.výk.      99.280,00         99.280,00_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK včetně DPH            99.280,00 

Ing. Jitka Götzová
ředitelka odboru

Elektronicky schváleno

Dodavatel:
e-Fractal  s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
IČ: 26428091

Adresa dodání:

Ministerstvo zemědělství
18110 Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Dodejte nejpozději do: 31.05.2017

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

4500115217 / 06.03.2017
Kontaktní osoba/Telefon

Svobodová Lucie/221812212
Naše číslo faxu : Mobil:

Odbor / Oddělení  : 18111
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Vaše číslo dodavatele u nás

100476
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