
 

Na základě výběrového řízení (systémové číslo T002/16/V00038159)
objednáváme zajištění podpory k softwarovému produktu HP Enterprise
Maps na období do 31.12.2016._______________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení

         Množství Jednotka     Cena za jednotku Hodnota v CZK_______________________________________________________________________

010 Podpora HP Enterprise Maps 
                1 Jedn.výk.     312.180,00        312.180,00_______________________________________________________________________

Celková cena v CZK včetně DPH           312.180,00 
Nejsme plátci DPH

 ŠETINA DAVID
Ředitel odboru

Elektronicky schváleno

Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol o potvrzení
prodloužení roční podpory na výše uvedené období.
Lhůta splatnosti faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury.
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti či
přílohy je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit
poskytovateli s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou

Dodavatel:
TresTech s. r. o.
Hornokrčská 707/7
140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 04262719

Adresa dodání:

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

Dodejte nejpozději do: 31.12.2016

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
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fakturu s novým termínem splatnosti, přičemž se smluvní strany dohodly
na tom, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti - celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vyhotovené faktury, tzn., že nezaplacením oprávněně vrácené faktury
není příjemce faktury v prodlení.
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