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Dodavatel: Dodací adresa:
es á repubhka

XT-Card a.s. Operátor ICT, a.s. a 19575 vedená u Městského soudu v Praze

Seifertova 327/85 Dělnická 213/12
130 O0 Praha 3 170 00 Praha © ©

Číslo dokladu: 500 180495 Popis dodávky: úpravy systému Zjednodušená přepážka pro

Sklad: 999 Zakázka: 02.00.00

IČO: 27408256 Code: Způsob dopravy: Osobní dodání

DIČ: CZ27408256 Forma úhrady: Převodem na účet

Objednávka: úpravy systému Zjed.přep.MOS

OBJEDNÁVKA S::Lz:';:':,:r:;„ 33:32 52323211;
Platnost smlouvy dO: Datum zveřejnění;

\! I

CIs \ q uq א
Datum pořízení dokladu: 28.06.2018

\��q��uq���� \��q��uq����������E� 5 Datum termínu dodávky:
Termín splatnosti:

Text položky Množství MJ Cena Celke m

Předmětem objednávkyjsou úpravy systému Zjednodušená 1,00 ks 522 692,00 522 692,00

přepážka pro účely projektu MOS, spočívající v následujícím:

a) doplnění o možnost prodeje zboží a dopravních

kuponů,

b) doplněni o možnost účtovat více položek na jedinou
účtenku (tzv. "košík"), správa košíku, možnost vymazat

položky z košíku,

c) úprava tisků účtenek,

d) úprava dokumentace serverové i klientské části,

e) podpora při instalaci do testovacího prostředí,

f) serverová část bude obsahovat ceník kuponů,

g) výměnu karty bez evidence osobních údajů,

h) výměna karty v termínu nastavitelném v konfiguraci

systému,

i) při výměně kartyjsou duplicitně zobrazovány

důvody výměny,

j) výměna karty z důvodu odcizení s protokolem od

policie,

k) elektronická pokladna,

v podrobnostech dle nabídky v příloze k této objednávce a ve

lhůtě plnění do 3 týdnů od doručení objednávky.

1,00 522 692,00

Celkem bez DPH CZK 522 692,00

Celkem s DPH CZK 632 457,32

Vystavil: Děkujeme Vám za spolupráci! F, RÁTOR
Objednávka: 500180495 Zpracováno systémem HELIOS Orange gw?
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OBJEDNÁVKA Elšltťíšzlgrťrgůvyod: 333222531,
v ,

Platnost smlouvy do:

C is \��q��uq���
Datum pořízení dokladu: 28.06.2018

\��q��uq���� 1 \ q uqݷ hY 05 Datum termínu dodávky:
Termin splatnosti:

Datum zveřejnění:

Vystavil: Děkujeme Vám za spolupráci! \��q��uq�����M��\��q��uq�� OpERÁTOFg
Objednávka: 500180495 Zpracováno systémem HELIOS Orange
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