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Štěpánská 15
120 00  Praha 2
Česká republika
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Způsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Splatnost faktury 21 dnů

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00020869IČ
Organizační složka státuTyp

OB01 - 378Doklad

49622897IČ

Nabídku č. 105/2018 ze dne 7.8.218 akceptujeme s následujícími upřesněními a podmínkami:
"Termín dodání 20 pracovních dnů po obdržení objednávky ČOI"
"Termínem dodání" dle této nabídky obě strany shodně rozumí dodání nových funkcí (pro import zaúčtování mezd a rezervace z OK Systému do
EIS JASU) ČOI k provedení ověření funkčnosti a úplnosti funkcí (tj. k odzkoušení propojení obou systému v termínu zpracování mezd) příslušnými
zaměstnanci ČOI. 
V případě, že v rámci ověřování funkčnosti a úplnosti funkcí (odzkoušení) budou zjištěny vady či nedodělky, je dodavatel povinen odstranit tyto
vady či nedodělky ve lhůtě do 10ti pracovních dnů po jejich prokazatelném oznámení dodavateli odběratelem.
Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad nebo nedodělků služby si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,5% z celkové ceny služby za každý i započatý den prodlení.
Nárok na úhradu faktury za celou službu vzniká dodavateli až dnem převzetí služby bez výhrad, tj. po provedení ověření funkčnosti a úplnosti funkcí
(po odzkoušení propojení obou systémů v termínu zpracování mezd) příslušnými zaměstnanci ČOI. 
Převzetí služby bude potvrzeno oběma stranami na předávacím protokolu.

Veškeré náhrady vč. případné náhrady škody a smluvní pokuta budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

Obchodní podmínky:

Odběratel neposkytuje žádné zálohy.

Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne převzetí služby bez výhrad.

V případě nedodržení termínu pro dodání, překročení lhůty pro vyřízení reklamace nebo opožděné platby smluvní pokuty se dodavatel zavazuje
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení platby se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Reklamace vč. posouzení vady nesmí být žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění vč. vyřízení budou na vrub nákladů
dodavatele.

Cena/MJPoložka Cena celkemMnožství MJMJ

1.00 97 284.00ÚI - programové úpravy v EIS JASU - OK base 80 400.00

Razítko a podpis

Kč97 284.00Vystavil(a) Přibližná celková cena

Objednávku prosím potvrďte a vraťte objednateli. Objednávku lze potvrdit e-mailovou zprávou Ing. Josefovi Hrubému na e-mail: johruby@coi.cz
nebo potvrzení zaslat datovou schránkou popř. v listinné podobě na adresu: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2 k rukám Ing. Josefa Hrubého. V případě, že dodavatel nedoručí potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů od jejího doručení, je
objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb..
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který
obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.
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Objednatel bere na vědomí, že tato objednávka nabyde účinnosti až okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. zák. č. 340/2015
Sb.

Česká obchodní inspekce je zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., jako orgán státní správy.

17.08.2018 14:25:40 - Macůrková - příkazce operace (příkazce operace)
21.08.2018 08:20:08 - Švehlová - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

Platné elektronické podpisy:
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