
o Česká televize

Dodavatel:
Ness Czech s.r.o.
V Parku 2335/20 
148 00 Praha 4
IČO: 45786259 DIČ: CZ45786259
Zápis ve veř. rej./jlné ev.: 1 - Městský soud v Praze: C 17113
Telefon/mobil

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 100016

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci. 
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 Termín dodávky do 23.11.2018
Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1085064 objednáváme následující: Měna: CZK

Pol. Materiál/Siužba
Objedn.množ Jedn.

Označeni
Cena za jedn.

Číslo pořadu/zakázky/IDEC 
Hodn. netto

1 900129 Ad-hoc služby řešení incidentů systému

1 Služba 182.875,00 182.875,00

Objednávka
Číslo objednávky/datum: 
4500864922/15.11.2018 
Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: 182.875,00

Závazné podmínky plněni neuvedené v této objednávce Jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění 
uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 23.11.2018.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této 
smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za plněni podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídi touto smlouvou,

Pro připad, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily 
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto objednávku je oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednáte); a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-lí v této době k uveřejnění této objednávky ze 
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana,
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