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Krajský úřad Libereckého kraje

oddělení sekretariát ředitele

Předáno e-mailem   12.3.2018

O B J E D N Á V K A

Fakturační adresa: Dodavatel:
Liberecký kraj – Krajský úřad TESCO SW a.s.
oddělení sekretariát ředitele
U Jezu 642/2a Tř. Kosmonautů 1288/1
461 80 LIBEREC 2 779 00 OLOMOUC - HODOLANY

IČ: 70891508 IČ: 25892533

DIČ: CZ70891508 DIČ: CZ25892533

Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 Bankovní spojení:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: OBJ/ 328/2018 VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Petr Malý/570

LIBEREC 12. 3. 2018 E-MAIL: petr.maly@kraj-lbc.cz  ,  tel.: 485 226 570

Objednáváme u Vás rozšíření modulu Energetický management IS FaMa+ pro podporu 
implementace normy ČSN ISO 50001 podle nabídky ze dne 20.2.2018, která je nedílnou součástí 
objednávky.

Plnění zakázky bude provedeno podle článku 1. Podrobná cenová nabídka, 2. Specifikace předmětu 
nabídky a 4. Termín a místo plnění.

Specifikace:

Upgrade SW a služeb pro uživatele modulu ENERGIE :

1) Modul ENERGIE IS FaMa+
o Funcionalita pro hromadný případně dílčí import dat z faktur dodavatelů elektřiny a zemního plynu
     ve formátu csv a xml

2) Správa modulu ENERGIE 
o Upgrade  a implementační nastavení stávajících funkcionalit

3) Školení uživatelů 
o součinnost při pravidelném školení pověřených osob  pro EnMS

Termín plnění : 1) a 2) do 15. 4. 2018, školení do 15.12.2018



Objednávka SW modul Energetický management IS FaMA+ pro podporu implementace normy ČSN ISO 50001.
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Platební podmínky:

Celková cena bude v souladu s nabídkou ze dne 20.2.2018 ve výši 59.000,- Kč bez DPH a bude 
uhrazena po protokolárním předání díla převodním příkazem na základě faktury se splatností
do 20 dní.

Zveřejnění objednávky a obchodní tajemství

1.  Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednávka včetně případných změn byla vedena 
v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s tím, aby objednávka včetně případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na 
webových stránkách určených objednatelem. 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v objednávce nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Zhotovitel potvrzuje převzetí objednávky :


