
OBJEDNÁVKA č 1391/2017/INF/O
Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117
70218 Ostrava _

Vyřizuje: Knapp Marek Ing.

Telefon: 595 622 915
Odbor: INF-1 *4

Dodavatel

IČ: 27373665 DIČ: CZ27

OKsystem a.s.

Na Pankráci 1690/125
14021 Praha 4

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

130 ks zaměstnaneckých čipových karet pro systém OKbase (Gemalto IDCore 40 s bezkontaktním čipem MIFARE DESFire
EV1 8kB) pro systém OKBase (docházkový a kartový systém)

Datum požadovaného splnění: 15.12.2017

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

87 302,00 Kč

Datum: *« '1. 2017 '' ''

ředitel krajského úřadu





Bernatský Pavel 

Od: Knapp Marek 
Odesláno: 29. listopadu 2017 20:11 
Komu: Objednávky 
Kopie: Severa Jiří 
Předmět: FWaObjednávka č. 1391/2017/INF/O 

Dobrý den, 

níže zasílám potvrzení o převzetí objednávky č. 1391/2017/INF/O 

s|ířaním příjemného dne 

Ing. Marek Knapp 
vedoucí oddělení správy sítí a výpočetní techniky 
odbor informatiky 

. » ( 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel.: 595 622 915 
mob: 603 291 232 
fax: 595 622 946 
e-mail: marek.knapp@msk.cz 
www.msk.cz 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený avcertifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 

From: Nožka Jan [mailto:nozka@oksystem.cz] 
Sent: Wednesday, November 29, 2017 5:26 PM 
To: Knapp Marek <marek.knapp@msk.cz> 
Subject: RE: Objednávka č. 1391/2017/INF/O 

Dobrý den pane Knappe, 

potvrzuji přijetí objednávky, předávám ji dále k vyřízení. 

S pozdravem do Ostravy 

Mgr. Jan Nožka, obchodní manažer 
OKsystem a.s. 
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4 
+420 734 525 056|+420 236 072 212 
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nozka@.oksvstem .cz 
www.oksvstem.cz | Facebook | Linkedln 

From: Knapp Marek fmailto:marek.knapp@msk.cz] 
Sent: Wednesday, November 29, 2017 1:51 PM 
To: Nožka Jan <nozka@oksystem.cz> 
Subject: FW; Objednávka č. 1391/2017/INF/O 

Dobrý den ještě jednou © 

přílohou mailu Vám zasílám objednávku na pořízení zaměstnaneckých karet. 

Opět prosím o zpětné potvrzení převzetí objednávky. 

Děkuji 

S přáním příjemného dne 

Ing. Marek Knapp 
vedoucí oddělení správy sítí a výpočetní techniky 
odbor informatiky 

0} 
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel.: 595 622 915 
mob: 603 291 232 
fax: 595 622 946 
e-mail: marek.knapp@msk.cz 
www.msk.cz 

IKDE3 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prpstředí! 

Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 

From: Severa Jiří 
Sent: Wednesday, November 29, 2017 12:52 PM 
To: Knapp Marek <marek.knapp@msk.cz> 
Subject: Objednávka č. 1391/2017/INF/O 
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