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2018-5-042Číslo objednávky

14.02.2018Datum vystavení

Způsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Splatnost faktury 30 dnů

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00020729IČ
Státní fond ze zákonaTyp Číslo jednací SFZP 014702/2017

Smlouva D.210

OBJ500 - 42Doklad

49622897IČ CZ49622897DIČ

Objednáváme u vás

dle nabídky 232/2017 na rozšíření EIS JASU o licence elektronického podepisování a systém Monitor takto:

- elektornický podpis - licence pro 65 uživatelů v celkové ceně 196 625 Kč včetně DPH
- doplnění tiskopisů o EP - celkem 6 tiskopisů v celkové ceně 21 780 Kč
- systém Monitor - licence 72 358 Kč včetně DPH
- doplnění tiskopisů v systému Monitor - celkem 6 tiskopisů v celkové ceně 43 560 Kč

Doplnění se bude týkat tiskopisů:
- Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před přijetím závazku - EP (ID  zPFKPredbezKont1API)
- Objednávka-formulář SFŽP- bez položek  - (ID eobjednavka01SFZPbez) 
- Likvidační protokol - EP (ID zPFKLikvid1API)
- Likvidační protokol - EP (ID pPFKLikvid1API)
- Cestovní příkaz SFŽP (ID jcestprik20tsfzp)
- Vyúčtování pracovní cesty - SFŽP (ID jcestprik21tsfzp)

Návrhy úprav jednotlivých tiskopisů jsou v příloze objednávky.

Součástí dodávky bude také změna názvu pole "Měrná jednotka" v modulu Závazky. Nově se pole bude jmenovat "MJ / Charakter". 

Celková fakrtuovaná cena nepřesáhne částku 334 323 kč včetně DPH.

Vyřizuje Přibližná celková cena Kč334 323.00

Valdman Petr
ředitel SFŽP ČR

Ing. Karla Ferinová

E-mail: karla.ferinova@sfzp.cz

Na dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky, a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence.
Pro formální náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
SFŽP ČR není plátcem DPH.
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