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Dobrý den.

Objednávky v príloze.
Prosím o info, zdali v porádku prošly.

Zdraví

I
Manažer pro státní správu
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíckova 2144/1, 148 00 Praha 4
Web: http://t-mobile.cz/
Netisknete prosím tento e-mail, pokud to není nutné.

Zásady komunikace, které spolecnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá pri sjednávání smluv, jsou uvedeny zde.
Není-li v zásadách uvedeno jinak, nepredstavuje tato zpráva konecný návrh na uzavrení ci zmenu smlouvy ani
prijetí takového návrhu. The communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when
negotiating contracts are defined here. Unless otherwise stated in the principles, this message does not
constitute the final offer to contract or an amendment of a contract or acceptance of such offer.

Sent: Thursday, August 18, 2016 1:19 PM
Subject: RE: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den,
můžete poslat najednoů, ale naskenovanoů každoů objednávků zvlášt. 
Dekuji

____________

http://mapy.cz/?query=Tom%c3%ad%c4%8dkova+2144%2f1%2c+Praha
http://t-mobile.cz/
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_cz.pdf
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_en.pdf
























































































































Národní agentura pro komunikacní a informacní technologie, s. p.
Kodanská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Ceská republika

www.nakit.cz
___________ __

Sent: Thursday, August 18, 2016 1:17 PM

Subject: RE: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den.
Zarídím.
Díky za info.
Ješte doplnek. Chcete je najednou, nebo po jedné jako odpoved na maily, kterými byly zasílané.
(na jeden mail to bude nejspíše moc veliké)

F Sent: Thursday, August 18, 2016 12:12 PM
Subject: RE: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den,

skeny stací, není potreba zasílat objednávky poštou.

Dekuji

____________

Národní agentura pro komunikacní a informacní technologie, s. p.
Kodanská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Ceská republika

http://www.nakit.cz/


www.nakit.cz
___________ __

Sent: Thursday, August 18, 2016 12:10 PM

Subject: RE: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den.
Omloůvám se za zpoždení. Trochů nám to protáhly dovolené.
Mel bych v této souvislosti dotaz.
Stací vám SCANy podepsaných objednávek, nebo je treba je zaslat v listinné forme?

Sent: Thursday, August 18, 2016 9:20 AM

Subject: FW: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den,

stále od Vás nemáme potvrzené prevzetí výše uvedené objednávky odeslané dne 25.7.2016. 
Prosíme Vás o jeho zaslání, aby mohla být objednávka v zákonné lhute zverejnená v Registru 
smluv MV.

Dekuji a preji príjemný den
____________

Národní agentura pro komunikacní a informacní technologie, s. p.
Kodanská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Ceská republika

www.nakit.cz
___________ __

http://www.nakit.cz/
http://www.nakit.cz/


Sent: Monday, July 25, 2016 12:47 PM
Subject: Objednávka c. 3610000104

Dobrý den,

prílohou Vám zasíláme výše uvedenou objednávku.

Vzhledem k povinnosti uverejnovat veškeré smlouvy v hodnote nad 50 tis. Kc bez DPH v Registru 
smluv vyplývající ze zákona c. 340/2015 Sb., Vás žádáme

o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu
osobou k tomu oprávnenou tak, aby bylo prokazatelné
uzavrení smluvního vztahu. Uverejnení v souladu se zákonem zajistí objednatel - Národní
agentura pro komunikacní a informacní technologie, s.p.

S pozdravem a práním príjemného dne

____________

Národní agentura pro komunikacní a informacní technologie, s. p.
Kodanská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Ceská republika

www.nakit.cz
___________ __

Zásady komunikace, které spolecnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá pri sjednávání smluv, jsou uvedeny zde.
Není-li v zásadách uvedeno jinak, nepredstavuje tato zpráva konecný návrh na uzavrení ci zmenu smlouvy ani
prijetí takového návrhu. The communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when
negotiating contracts are defined here. Unless otherwise stated in the principles, this message does not
constitute the final offer to contract or an amendment of a contract or acceptance of such offer.

http://www.nakit.cz%0d/
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_cz.pdf
http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_en.pdf

