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Ministerstvo zemědělství
Ceská republika
iČ: 00020478

[(tI

—

L
‘

‚

.J )

44

15)

DIČ: CZ00020478

-—

Objednavka
Čisio objednávkyfDatum
4500115690 / 30.03.2017

DodavateI
ZONER software, a.s.
Nové sady 583/18
602 OO Brno
iČ: 49437381

Kontaktnl osobaľTeteíon

Vrchotově Olga

Ingĺ22i8130l

Naše Čislo faxu
Mobil
Odbor/Odděleni
13330
Strana
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Vaše Člslo dodavatele u
119152

2

nás

Adresa dodáni

Dodejienepozdějido

Ministerstvo zemědělství
13330 Odbor ICT
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Nové Město
—

31.12.2018

Objednáváme zajištění služby registrace a obnovy certifikátů
společnosti Thawte, dle konkrétních požadavků Mze.
Fakturace bude probihat dle běžného veřejně dostupného ceníku
poskytovaných služeb se zpětným účtováním. Nedilnou součástí faktury
bude potvrzeni o poskytnuté službě.
Platnost objednávky je do vyčerpáni jejiho rámce.
Pol.

Materiál

Označeni
Množství

Jednotka

1

Jedn.výk.

010

Cena za jednotku
registrace a obnova certWkátů
121.00000

Celková cena v CZK včetně DPH

Ljj.

.

Hodnota v CZK

121.000,00

121.000,00

ŠEflNA DAVID
Reditel odboru
Elektronicky schváleno

Lpczornnl objcdnanu dodejte (proveďte) na uvedenou adresu Fakturu ybavenou p!udcpsanymi naložlestml dle plalných předpisů včelně
pokynů uvedenych v objednávce zašlete na adresu odběratele Na dodacini listů i Vaklu/o uvárWjte vždy čislo naši objednávky, a v adrese
ced!e Jméno Obeď.laIelO Li komaknl osoby vČetně Člsla Odborného útvaru
Objednéky nad 53 Lis KČ bez DPH pcdléhai pcvinn2sii zvefeinént die zakona Č 34012315 Sb • o registru smluv MZe iako smluvn: Strana
zasti zveřenéni V registru smluv a uvcion6nl na svých internetuvych stránkárh
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Ministerstvo zemědělství
Ceská republika

tČ: 00020476
DIČ: CZ00020478

Dodavatel:

Čisto objednávkyfDalum

Strana

ZONER software, a.s.
Nové sady 583/18
602 00 Brno
IČ: 49437381

500ll5690 ľ 30.03.2017
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Potvrzení objednávky dodavatelem
Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plněni
specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této
objednávky. Dodavatel současně bere na vědomí, že na základě potvrzeni
této objednávky vzniká mezi Ceskou republikou
Ministerstvem
zemědělství a dodavatelem smluvní vztah.
—

Datum převzetí:
Firma: 7c‘u
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Upozorněni ob1ednané dodejte (proveďte) na uvedenou adresu. Fakturu ybavenou předepsanýnd nátežitostmi dle platných předpisů včelné
pokynů uvedených v objedrrávco zašlete na adresu odbératee Na dodaclm listě faktuře uvádějte vždy čisto naši objednávky, e odrese
uveďte jméno objednatele či kontaktni osoby včetně Čísla odborného útvaru
Objednávky nad 50 tis Kč bez OPH podléhaji povinnosti zveřejněni dle zákona č 340í2015 Sb.. o registru smluv. Mze jako smluvili strana
zajisti zveřejněni v registru smluv a uveřejněni na svých ntemetovych stránkách

