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ELEKTRONICKÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
Realizace objednávek (výzev k poskytnutí plnění a jejich potvrzení) na dodání drogistických potřeb bude zajištěna
prostřednictvím elektronického objednávkového systému, kterým se rozumí elektronický systém umožňující
vytvoření/zadání objednávky Kupujícím a potvrzení/přijetí objednávky Prodávajícím, který má níže uvedené
funkcionality
Minimální požadavky na podobu a provoz Elektronického objednávkového systému:
-

Možnost zřízení neomezeného počtu individuálních přístupů pro určené osoby Kupujícího pověřené
nákupem.

-

Možnost předvolení více dodacích adres k jednomu uživatelskému účtu.

-

Po přihlášení uživatelů Kupujícího musí být nabídka sortimentu uzpůsobena potřebám uzavřené
smlouvy, zejména musí obsahovat veškeré zboží, které je předmětem smluvního závazku, přičemž nesmí
být nabízen ostatní sortiment Prodávajícího, kterým disponuje nad rámec smlouvy.

-

Nabízená položka musí být vedena pod identickým katalogovým číslem uvedeným ve smlouvě a
zobrazovat vysoutěženou cenu.

-

Možnost práce se zbožím v online košíku, resp. možnost editace online objednávky před jejím
potvrzením.

-

Automatická notifikace s potvrzením o přijaté objednávce na e-mail daného uživatele, a to nejpozději
ve lhůtě stanovené smlouvou.

-

Možnost sledování stavu objednávek.

-

Administrátorský přístup pro odpovědné osoby Kupujícího s možností aktuálního přehledu o zřízených
uživatelských účtech Kupujícího.

-

Administrátorský přístup pro aktuální přehled o všech nákupech Kupujícího, a to dle jednotlivých
uživatelů i souhrnně.

-

Možnost generování či exportování přehledu o zrealizovaných nákupech Kupujícího za určité období
(měsíčně, kvartálně)

-

Uživatelská podpora provozovatele objednávkového systému bude poskytována bezplatně po telefonu
a emailu v pracovní dny min. od 8 do 16 hod.

-

Dostupnost uživatelské příručky k ovládání objednávkového systému.

-

Systém musí být Kupujícímu, resp. jeho jednotlivým organizačním složkám (jednotkám) dostupný
prostřednictvím webového rozhraní, musí umožnit využívání shora požadovaných funkcionalit
prostřednictvím běžných IT zařízení, tzn. PC s připojením k síti internet. Kupující požaduje zřízení
Systému bez nutnosti instalace speciálních aplikací (SW) na počítačích Kupujícího.

-

Za zřízení Systému nebude hrazena žádná zvláštní úplata.

-

Systém bude pro Kupujícího plně funkční nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
RD.

