
OBJEDNÁVKA č. 0136/2018/INF/O
Odběratel

nzuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Ivanov Ivan Ing.

595 62 2 26 4
INF-3

CZ70890692

Dodáváte!

Vyřizuje:

Telefon:

IC: 47451084 DíC:

T-MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150

50003 Hradec Králové

Objednáváme uVás;

dodávku software T-WIST SSO (neomezená licence) - aplikace pro autorizaci aautentizaci Geoportáiu pro správu ÚAP v
rámci IT infrastruktury KÚ MSK. Dodávka zahrnuté související služby - implementace,konfigurace atestování při spuštění
aplikace.

Datum požadovaného splnění: 31.03.2018

Pnlohy:

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

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsáni přísiušné částky _ účtu objednatele.
Odběratei uplatní institut zvláštního zpĎsobu zajištění daně dle § 109a zákona oDPH ahodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně přišlušného správce
daně v případě, že:
a} dodavatei bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce,, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v msolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti spotenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisfi (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. CEN A CELKE M (vč . DPH ) 96 800,0 0 K č

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

Ing. Tomáš Kotyza

ředitel krajského úřadu





Veveričíková Radka

Od;
Odesláno;
Komu:
Předmět;

Plaček Kamil
9. února 201811:37
Objednávky
FW; Objednávka

From: Pavlína Antlova
Sent; Fríday, February 9,2018 10:57 AM
To: Plaček Kamil <kamii.plácek@Tnsk.cz>
Subject: Re; Objednávka

děkuji za zaslanou objednávku, kterou akceptujeme.

Ing, Pavlína Antl

T-MAPY spol. s r.o, I Špitálsk á 150, 500 0 3 Hrade c Králové
tel. :
.bil:

)S; //www . tmapv" . cz /
Dne 9.2.2018 v 8:48 Placek Kamil napsal(a):

Vážená paní,
v příloze Vám zasílám objednávku č. G136/2018/INF/O,

Prosím o informaci ojejím obdržení a ojejí akceptaci.

S pozdravem

Ing. Kamil Plaček
Analytik a projektant ICT, oddělení gis a projektů
odbor informatiky

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 703
e-mail: kamil.piacek@msk.cz
www.msk.cz
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