
středisko
služeb Školám

Středisko služeb školám a ZařIzení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příspěvková organizace

Hybešova 253/15, 602 00 Brno
lČ: 60555980 - DIČ: CZ60555980

Dodavatel:

Název: JAN SVOBODA

Sídlo: Hybešova 65, 680 01 Boskovice

lČ: 74546091

DIČ: CZ7103193768

Objednávka
číslo

18140003

Specifikace zboží či služeb:
Dodávka licenci- rozšÍrenÍ licencí Actian PSQP (Pervasive) a Xpress Deployment {Unipass) - viz přiložená Cenová nabídka Č. 20181205

Cena: 173 460,00 KČ Termín plnění:
Za objednavatele převezme:
Jméno a příjmení:
Kontakt:
Další ujednání:

31. 12. 2018

Obecné smluvní podmínky:
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotoveni. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve
smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po
splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení odběrateli.

Odběratel souhlasís elektronickým zasílánhn dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., a to ve formátu pdf, nebo xml.

Na faktuře prosím uvádějte bude číslo objednávky.
Dodavatelovo plnění dle této objednávky je akceptací celého jejího obsahu včetně obecných smluvních podmínek.
Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel je oprávněn zpracovávat veškeré výše uvedené osobní Udaje Dodavatele pro účely řádného
vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinnosti Odběratele. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle ČI. 6 odst. 1.
pÍsm. b), c) nařIzenI 2016/679, neboť je nezbytné pro splněni této smlouvy a pro splnění právních povinností Odběratele. Osobní údaje
Dodavatele nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou případů nutných pro splněni právních povinnosti Odběratele, a to především
při výkonu kontroly zřizovatelem či jiným nadřízeným orgánem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a
následně uloženy po dobu odpovidajÍcÍ zákonným archivačním lhůtám. Dodavatel je oprávněn požadovat přistup k jeho osobním
údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Dodavatel je dále oprávněn vznést námitku zpracování osobních údajů, podat
stížnost k dozorovému orgánu či uplatnit právo na přenositelnost osobních Udaju. Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě
jejich neposkytnutí není Odběratel schopen řádně pInit své povinnosti dle této smlouvy a zákona.
Adresa pro zasůánífaktur:
Středisko služeb školám a ZařÍzenj pro další vzdělávání

podatelna@sssbrno.cz
pedagogickych pracovníku Brno, prispevkova organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno

jméno datum podpisPříkazce l

operace Mgr.jan juřík 13.12.2018

. . jméno datum U"podpisVedoucí úseku
(platby nad 10 tis.)
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Obchodní nabídka rozšířeni počtu licenci
JAN SVOBODA
HW, SW, služby v oblasti IT
Hybešova 65
680 01 Boskovice
IČO: 74546091
DIČ: CZ7103193768
Mail: j.svoboda@me.com
Mob: +420 602640315

Číslo nabídky: 20181205

Obchodní nabídka
Tato obchodní nabídka obsahuje cenovou kalkulaci na rozšíření počtu licencí Actian PSQL (Pervasive) a
Xpress Deployment (Unipass)

Všechny částky jsou uvedeny v KČ bez 21% DPH. V případě, že s uvedenou nabídkou souhlasíte, pošlete mi
prosím objednávku potvrzenou Vaším podpisem a razítkem na adresu

Tato nabídka je platná do 28.12.2018

Platební podmínky
Platba převodem - zálohová faktura

Cenová kalkulace

Položka l Množ«tv1 ' MJ Cena bez DPH

Xpress Deployment Total Package+Maint. 20 users

Actian PSQL v12 Server - User Count Increase - All Platforms - 20-Users

1 ks 76 280 Kč

1 ks 97 180 Kč

Cdkom 173 460 Kč

Zjednodušená objednávka

Souhlasím s výše uvedenou nabídkou Č.20181205 a objednávám tímto výše uvedené zboži/služby.
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D,, n' -t" Razítko a podpis

Qk Středisko služeb Škdárn a Zařízení pro dalŠí
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace
Hybešcva 253 l 15, Brno v',ww.sssbmc.cz
lČ: 60555980 @ DIČ: CZ6055598O

Zákazník:

Středisko služeb školám a Zařízeni pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace

Zpracoval:

Jan Svoboda
(EB: j.svoboda@me.com
8: +420 602 640 315

Datum:

5.12.2018
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