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PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

Obj-1801tt8

NAŠEZN :

PK-TO1623JTS

ARCDATA PRAHA, s.ro.

VYŘIZUJE:

Hybernská 1009/24

TEL

11000 Praha

FAX
E-MAIL
DATUM.

21. 11.2018

Objednáváme u Vás:
Produkt
Na základě vaší nabídky (příloha č.1) na poptávkové řízení
s názvem „Importní a vyhledávací nástroje dat RÚIAN
včetně maintenance* u vás objednáváme:
• SW nástroj VFR Import Advanced ... cena 40.000 Kč
bude uhrazena po poskytnutí plněni
• Vyhledávací služba GeocodeSOE ... cena 40.000 Kč
bude uhrazena po poskytnuti plněni
• Technickou podporu obou produktů ... cena 2 x 8.000 Kč
ročně počínaje datem 01.01.2020 bude vždy hrazena
předem na 1 rok
Termín pro dodání programů VFR Import Advanced a
GeocodeSOE do 4.12.2018.
Na oba programy se vztahují .Licenční podmínky produktů
ARCDATA* (příloha č. 2).
Rozsah, technické a věcné parametry poskytováni služby
systémové podpory (maintenance) upravují „Technické
podmínky poskytování služeb maintenance* (příloha č. 3).
Cena celkem

Cena
96 800,00 KČ

96 800,00 Kč

Pokud jste plátci DPH. vystavte daňový doklad.
Cena bez DPH: 80 000.00 Kč
DPH 21%: 16 800.00 Kč

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ. DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli.
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uvedte výrobní či
sériové číslo dodávaného zboží.
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Obj-1801/18

Kontaktní osoba pro převzetí zboží:

Ing. Eliška Pečenková
vedoucí odboru informatiky

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY
Dodavatel akceptuje v plném rozsahu výše uve

dne

tCM-Tote
osoba oprávněná k akceptaci
jméno, příjmení, pozicef/u dodavatele + vlastnoruční podpis * razítko
Javatele
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Přílohy:
Příloha č.1 - nabídka ARCDATA PRAHA - RUIAN_20181102.pdf - Příloha č.1 - nabídka
Příloha č.2 - LP_produktyARCDATA.PDF - Příloha č.2 - Licenční podmínky
Příloha č.3 - TP maintenance_170517.pdf - Příloha č.3 - Technické podmínky
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