
 

Na základě nabídky ze dne 29.9.2016, objednáváme konzultační služby v
oblasti zefektivnění spolupráce pro pracovníky sekce ekonomiky a
informačních technologií. Nabídka je nedílnou součástí této objednávky.
Fakturace proběhne jednorázově, na základě oboustranně potvrzeného
akceptačního protokolu o poskytnutí služeb._______________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení

         Množství Jednotka     Cena za jednotku Hodnota v CZK_______________________________________________________________________

010 Konzultační služby na zefektivnění spolu 
                1 Jedn.výk.     239.822,00        239.822,00_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK včetně DPH           239.822,00 
Nejsme plátci DPH

 ŠETINA DAVID
Ředitel odboru

Elektronicky schváleno

Dodavatel:
Scott & Hagget Czech, s.r.o.
Celetná 598/11
110 00 Praha 1
IČ: 25133977

Adresa dodání:

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

Dodejte nejpozději do: 03.11.2016

Upozornění: objednané dodejte (proveďte) na uvedenou adresu. Fakturu vybavenou předepsanými náležitostmi dle platných předpisů včetně

pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odběratele. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, a v adrese

uveďte jméno objednatele či  kontaktní osoby včetně čísla odborného útvaru.

Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. MZe jako smluvní strana

zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.

Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478 

Objednávka
Číslo objednávky/Datum

4500112431 / 07.10.2016
Kontaktní osoba/Telefon

Vrchotová Olga Ing/221813016
Naše číslo faxu : Mobil:

Odbor / Oddělení  : 13330
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Vaše číslo dodavatele u nás

109974



Potvrzení objednávky dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění
specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této
objednávky. Dodavatel současně bere na vědomí, že na základě potvrzení
této objednávky vzniká mezi Českou republikou - Ministerstvem
zemědělství a dodavatelem smluvní vztah.

Datum převzetí:

_________________________________________
Firma:

Jméno:

Funkce:

Dodavatel:
Scott & Hagget Czech, s.r.o.
Celetná 598/11
110 00 Praha 1
IČ: 25133977

Upozornění: objednané dodejte (proveďte) na uvedenou adresu. Fakturu vybavenou předepsanými náležitostmi dle platných předpisů včetně

pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odběratele. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, a v adrese

uveďte jméno objednatele či  kontaktní osoby včetně čísla odborného útvaru.

Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. MZe jako smluvní strana

zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.

Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478 

Číslo objednávky/Datum

4500112431 / 07.10.2016
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