
Příloha  č. 7a  Vnitřního předpisu č. 6/2013

Dodavatel:    Při písemném styku uvádějte na fakturách číslo objednávky

TESCO SW a.s.

Objednávka č. 9034/2018
Adresa: tř. Kosmonautů 1288/1

779 000   Olomouc - Hodolany Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

č. ú. 27-1884482379/0800 - Transparentní účet 

IČ: 00301825

IČ: 258 92 533 DIČ: CZ00301825

DIČ: CZ699000785

V souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou o zajištění součinnosti při tvorbě integračních vazeb

projektu "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova" 

č. SML/3709/2017 objednáváme:

Zhotovení služby na ESB (Enterprise service bus), která bude přebírat požadavky ze systému SSL GEOVAP

a dále je předávat na IS RŽP.

Detailní specifikace:

1) Výroba routeru na ESB, vč. autentizace klientským certifikátem – 8 hodin

2) Nasazení na testovací a produkční prostředí (instalace, zavedení do katalogu, atd.) - 3 hodiny

3) Konfigurace komunikace v dohledové aplikaci FaMa+EAI - 3 hodiny

4) Testování - 2 hodiny celkem bez DPH 16 000,00 Kč     

DPH 21% 3 360,00 Kč        

celkem s DPH 19 360,00 Kč     

Zvláštní ujednání z pohledu DPH:

Adresa příjemce (uveďte i na faktuře)

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov I - Město

Za objednatele:

Vyřizuje: e-mail: 

Vedoucí odboru: e-mail: 

Rozpočtová skladba

POL ZP UZ ORJ ORG

5168 350 500383

Tato operace je prováděna v souladu se schváleným rozpočtem

Příkazce operace

Usnesením Rady města Přerova č.515/20/4/2015 ze dne 11. června 2015 bylo schváleno nastavení výdajového účtu města číslo 27-1884482379/0800 jako účtu 

transparentního. O platbách, které budou provedeny prostřednictvím tohoto účtu, budou veřejnosti dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem 

byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

Odkaz k náhledu na transparentní účet http://prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/transparentni-ucet.html

Statutární město Přerov
Magistrát města Přerova, odbor Vnitřní správy, Oddělení informačních a komunikačních služeb

Bratrská 709/34, 750 02  Přerov I - Město

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona 

o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči 

nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.  

Datum

6171 19 360,00 Kč

ODPA Částka v Kč  vč. DPH

28.5.2018

Dílčí správce rozpočtu




