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Praha 7. března 2018

Objednávka - úprava správy dokumentů IS EIS-JASU
Dobrý den,
Na Základě Vámi zaslané cenové nabídky č.38/2018 na úpravu IS ElS-JASU CS u Vásobjednáváme činnosti definované v cenové nabídce.
Celková suma odpracovaných hodin by neměla překročit dle cenové nabídky 60 hodin amaximální částka vykázaná Za práce definované v cenové nabídce by neměla být vyšší než87.120,- Kč s DPH.
Tato Objednávka bude v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o Zvláštníchpodmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákono registru smluv) Zveřejněna, vyjma Osobních údajů, a metadat objednávky, v registru smluv.
Fakturace Za realizaci požadovaných programových a tiskových úprav bude uskutečněna pootestování funkcionalit a následné akceptaci.

S pozdravem

Mgr. Martin Fila
Ředitel odboru ıci

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá Strana, ICO: 00022985, ID DS vidaawt
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