
OBJEDNÁVKA č. 0078/2018/INF/O
Odběratel

IC: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

CZ70890692

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Hošek Jiří In

595 622 220

INF-2

Dodavatel

IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785

TESCO SW,a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1

77900 Olomouc 9

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

rozdílovou migraci dat Evidence zdravotnických prostředků v rámci FAMA+, včetně migrace elektronických
dokumentůrozdílovou migraci dat Evidence zdravotnických prostředků v rámci FAMA+, včetně migraceelektronických
dokumentů.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

23.02.2018

UPOZORNĚNI: 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) 102 366,00 KČ

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:





Bernatský Pavel 

Od: Turovský Petr <Petr.Turovsky@tescosw.cz> 
Odesláno: 25. ledna 2018 14:58 
Komu: Hošek Jiří 
Předmět: FW: Objednávka TESCO SW 
Přílohy: 0078_2018JNF_TESCO_SW.PDF 

Důležitost: Vysoká 

Dobrý den, 
potvrzuji přijetí a akceptaci objednávky za Tesco SW. 

S pozdravem PT 

Pefr Turovský 
Vedoucí projektu 

TESCO SW as., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc 
tel.: +420 587 333 647 
mobil: +420 724 048 916 
petr,turpysky@tesco5W-cz; 
www.tescosw.cz 

From: Hošek Jiří [mailto:jiri.hosek@msk.cz] 
Sent: Tuesday, January 16,2018 1:35 PM 
To: Turovský Petr <Petr.Turóvsky@tescosw.cz> 
Cc: Šrubařová Leona <leona.srubarova@msk.cz> 
Subject: FW: Objednávka TESCO SW 

Dobrý den. 
« 

Předávám potvrzenou objednávku na rozdílovou migraci Evidence zdravotnických prostředkS. Vzhledem k výši 
objednávky žádám o potvrzení přijetí, aby objednávka mohla být vystavena v registru smluv. 

Předem děkuji 

Ing. Jiří Hošek 
vedoucí oddělení správy databází a aplikací 
odbor informatiky 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel: 595 622 220 
fax: 595 622 946 
e-mail: iiri.hosek@msk.g 
wwwf msk.cz 

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí. 

From: Severa Jiří 
Sent: Tuesday, January 16, 2018 11:3.3 AM 
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To: Hošek Jiří 
Subject: RE: Objednávka TESCO SW 

V příloze přeposílám naskenovanou objednávku a žádám o její předání dodavateli. 

Díky 
J. 

Tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Od dodavatele je nezbytné vyžadovat emailové potvrzení o přijetí této objednávky (akceptaci). Následné je potřeba 

toto potvrzení přeposlat na email: obiednavky@msk.cz. V textu emailu, který je zasílán dodavateli spolu 
s objednávkou, musí být uvedeno číslo objednávky, tak aby bylo průkazné, že se akceptace vztahuje k této 

objednávce. 
Na základě zaslaného potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou. 

Upozornění!!! 
v pťipadě nezaslání potvrzení, objednávka nenabývá účinnosti a není možné plnit (a následně proplácet faktury). 

V akceptačním e-mailu je vhodné uvádět pouze informace vztahující se k dané objednávce a to z důvodu, že i e-
mailové akceptace jsou zveřejňovány spolu s objednávkou. 

From: Hošek Jiří 
Sent: Thursday, January 11, 2018 9:05 AM 
To: Severa Jiří <iiri.severa@msk.cz> 
Subject: Objednávka TESCO SW 

TESCO SWa.s. 

Objednáváme u vás rozdílovou migraci dat Evidence zdravotnických prostředků v rámci FAMA+, včetně migrace 
elektronických dokumentů. ' 

Cena max. 84.600,- bez DPH, 102.236,- včetně DPH 
Krytí: org 516, par 3599, pol 5168 - nemá akci, peníze budou převedeny 
Termín: 23.2.2018 
Splatnost podle potřeb 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Převod dat související s přechodem zdravotnických zařízení na nový systém evidence zdravotnických prostředků po 
souběhu s původními systémy. 

Zdůvodnění výběru: 
Společnost TESCO SW je držitelem autorských práv a poskytovatel podpory systému FAMA+ ve kterém je evidence 
zdr. Prostředků nově vedena, jako takový je jediný možný dodavatel poptávaných prací. 
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