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Text položky Množství M1

objednáváme u Vás dolnstalaci měřidel dle cenové nabídky 1,00 ks

60515; Kč bez DPH.

Termin dolnstalace měřidel a jejich předání: do 7 dnů od

akceptace objednávky.

Dále zajištění servisnl podpory měřících zařizení do 1,00 ks

1.12.2019. Částka 1470 ,- Kč bez DPH bude fakturovaná

měsíčně zpětně do celkové výše 19110; Kč bez DPH.

Servisní podpora bude poskytována kontinuálně ode dne

předáni. V rámci servisnl podpory se dodavatel zavazuje
udržovat měřidla plně funkční, a to v souladu s platnou

legislativou, tj. zejmena zajistit správu. výměnu baterii,

profylaxe a opravy měřidel. Dodavatel je povinen v rámci

poskytovánl servisní podpory pravidelně (vzdáleně l

kontrolou na místě) kontrolovat, Ie měřidla jsou v místě a

čase řádně provozuschopná.

V případě nefunkčnosti měřidla se dodavatel zavazuje

započít s jeho opravou/výměnou do jednoho (1) pracovního
dne od nahlášení. Dodavatel se zavazuje zjednat nápravu
vadného stavu neprodleně, nejpozději však do třl 13)

pracovních dnů od nahlášení. Pro tyto účely postačí

nahlášení na emailovou adresu kontaktní osoby dodavatele.

Pro účely poskytování servisní podpory není rozhodné, z

jakých důvodů došlo k nefunkčnosti měřidla.

V případě prodlení dodavatele s doinstalacl měřidel a jejich

předáním je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 500; Kč, a to za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady ve lhůtě 3

pracovnich dnů od nahlášení je dodavatel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500; Kč za každý

započatý pracovní den prodlení.
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Termin splatnosti:

OPERÁTOR

ICT

Dodavatel:

SOFI'LlNK s.r.o.

Tomkova 409/22
278 01 Kralupy nad Vltavou

Dodací adresa:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 O0 Praha

Číslo dokladu: 500 150777

Sklad 999

Code

Objednávka:

odběratel:

operator ICr, a.s.

Dělnická 213/12

17000 Praha

IČO:02795281 DIČ:CZ02795281

Česká republika

B 19676 vedená u Městského soudu v Praxe

Popis dodávky: Digitální měřeni energii
Zakázka: 05.03.15

Způsob dopravy Osobní dodání

Forma úhrady; Převodem na účet

Děkujeme Vám za spoluprácll

Zpracováno systémem HELIOS Orange

vystavil: Petronila El Baamrani

Objednávka: 500180777
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27109682

CZ27109682

OPERÁTOR

ICT

Celkem

60 5 15,00

Cena

60 515,00

IČO'

75 625,00

19 110,00 19 110,00
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Termín splatnosti:

Děkujeme Vám za spolupráclí

Zpracováno systémem HELIOS orange

vystavil: Petronila El Baamranl

Objednávka: 500180777
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Celkem bez DPH CZK

Celkem s DPH CZK

79 625,00

96 346,25

OPERÁTOR

ICT


