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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500023588

ÚDAJE O DODAVATELI
Strelička & Partners,  advokátní kancelář, s.r.o.  

Veselá 163/12
602 00 Brno-střed - Brno-město

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 29316006

DIČ:

Datum vystavení: 7.3.2016

Vyřizuje: Jaroš Pavel

Tel.: 224002667

Fax:

E-mail: jaros.pavel@vlada.cz

V souvislosti s přípravou veřejné zakázky k Informačnímu systému výzkumu, vývoje a inovací u Vás objednáváme právní služby v rozsahu 
max. 200 hodin, jejichž předmětem je: 
- Spolupráce při přípravě a revizi podkladů pro Radu vlády pro informační společnost (RVIS) a pro Vládu v souvislosti s přípravou a realizací 
jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), eventuálně dalších procesních dokumentů. 
- Konzultace při přípravě zadávací dokumentace JŘBU z hlediska práva duševního vlastnictví (IP) a z hlediska procesního. 
- Kontrola či revize textu návrhu smlouvy (IP a jiné tzv. obchodní / smluvní podmínky). 
- Koncepční konzultace v souvislosti se záměrem a přípravou dalších veřejných zakázek týkajících se IS VaVaI. 
- Sepis právního rozboru. 
  
Termín plnění: Průběžně dle potřeb a požadavků objednatele / nejpozději do června 2016 
Cena: 1.210,- Kč vč. DPH za hodinu právních služeb. 
  
Platební podmínky: cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. 
Fakturace bude probíhat vždy měsíčně pozadu na základě schváleného výkazu poskytnutých právních služeb. Dodavatel je povinen uvést na 
faktuře číslo objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura 
obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, 
ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. 
 

Č. pol. Označení Množství MJ
Cena za položkuRozpočtová položka

Jednotková cena

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, 
popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 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. 
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.

Právní služby00010 1,00 Jedn.výk. 242 000,00
242 000,0061801900 010000000 516600000002 116000 Rezervace: 18249

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Korbelová Dagmar

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky,  Nábřeží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana




