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Objednávka 

Č:lsloObjednávkyldatum 

3610000625 / 15.05.2017 
Kontaktní osobafTelefon 

Pol. Materiál 

Objedn.množ 

00010 6184191165 
30 

Označení 

Podle všeobecně platných ustanovení obchodního zákoníku 

a za ujednání uvedených v pflloze této objednavky objednáváme 

u Vás s dodací lhQtou: 31.03,2018 

Vaše číslo: 46422 

Adresa dodávky: 
Projekty 01 
Kodaňská 1441 /46

101 00 Praha 10 

Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH 

NAKIT Dodávka služeb v dat. centru ISoS 
Jedn.výk. 10.000,00 300.000,00 

Na základě nabídky ze dne 25.4.2017 u Vás objednáváme služby pro zajištěnf úprav a 
změn serverové konfigurace v datovém centru ISoSS. 

Maximálně 30 člověkodnů (1 člověkoden = 8 člověkohodin) za celé období tj. od 
1.5.2017 do 31.3.2018. 

Objednávka má pouze evidenční charakter. Skutečně odpracované služby budou 
prováděny na základě požadavku definovaného určeným zástupcem NAKIT. Provedené 
služby budou dodavatelem vykazovány souhrnně za služby odpracované v daném 
měsíci předloženým a schváleným výkazem práce/předávacím protokolem s odkazem 
na evidenční člslo této objednávky. 

Cena za 1 člověkoden bez DPH - 10.000 Kč 
Cena celkem za 30 člověkodnů bez DPH - 300.000 Kč 

Celková hodnota CZK 300.000,00 
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DATASYS s.r.o. ČlsloObjednávky/datum 

Jeseniova 2829/20 3610000625 / 15.05.2017 
130 00 Praha 3-Žižkov (Praha 3) 

Qdvol.ke kontrak. 5700000578 
Císlo smlouvy Cenový průzkum 47/2017 
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů. 

Cenu uvedle na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uvedle jako referenci na faktuře. 
Faktury zasílejte na korespondenční adresu: Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v 
elektronické formě na adresu: dle podmínek stanovenýchve smlouvě. 

V připadě, že dodavatel splňuje podm!nku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zamestnanosti (zaměstnávání ZTP), je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého 
vystaveného daňového dokladu. 

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, 
které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost. 

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v 
Registru smluv vyplývajíc! ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzení objednávky, a 
to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se 
zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p . 

Razítko a podpis dodavatele: 

D A T A .......... . 
s y s 

DATASYS s.r.o. 
Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Tel.: +420 225308111. Fax: +420 225308110 
tCO: 61249151, DIC: CZ61249157 (5) 
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