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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR PROVOZU IN FORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí objednávka

č.3

uskutečněná na základě vRámcové smlouvy na užívací práva software IMSVA antispamové poštovní brány

CSSZ ze dne 27. 09. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“)

Objednatel:

Se sídlem:

ICQ:

DIC:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

Zástupce:

Kontaktní osoba:

Dodavatel:

Se sídlem:

Zápis v obchodním rejstříku:

ICQ:

DIC:

gankovní spojení:

Císlo účtu:

Zastoupené:

Kontaktní osoba:
  

 

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

00006963

neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

Ing. Martin Hollas, ředitel odboru provozu informačních a komunikačních

technol "

 

ANECT a.s.

Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2113

25313029

C225313029

Komerční banka, a.s.

27-6667590237/0100

předsedou představenstva

Objednatel touto dílčí objednávkou č. 3 vyzývá dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění v souladu

s ustanovením § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,

a čl. II. Rámcové smlouvy.

Předmětem této dílčí objednávky č. 3 je poskytnutí užívacích práv k software IMSVA antispamové poštovní

brány CSSZ od výrobce softwaru IMSVA (Inter Scan Messaging Security) od společnosti Trend Micro

(EMEA) Limited pro potřeby antispamové ochrany poštovních bran objednatele (dále jen ,,Licence“), včetně

poskytování s tím související podpory, údržby a pravidelného updatu (dále jen „Software Maintenance“),

dle specifikace uvedené níže v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1

 

 

 

    

Odměna

. Mnoktví bez DPH I Odměna celkem Odměna celkem

Služby Licenci 1 Licence bez DPH s DPH

Užívací práva k softwaru IMSVA, včetně

Software Maintenance, na dobu jednoho roku 9500 75,- Kč 712 500,— Kč 862 125,- Kč

712 500,- Kč 862 125,- Kč  
 

Celková odměna za poskytnutí Licence, včetně Software Maintenance, dle specifikace uvedené vtabulce

Č. 1 činí 712.500,- Kč bez DPH, sazba DPH 21 °/o, částka DPH 149.625,- Kč, tj. 862.125,- Kč

s DPH.

Dodavatel dodá Licenci na místo plnění, kterým je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, Smíchov,

Praha 5, forma dodání Licence je uvedena včl. IV. odst. 3 Rámcové smlouvy, a to do 3 (slovy: tří)

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této dílčí objednávky č. 3, tedy ode dne jejího uveřejnění

v registru smluv objednatelem.
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Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Martin Hollas

ředitel odboru provozu informačních

a komunikačních technologií

Tuto dílčí objednávku č. 3 potvrzuji a zavazuji se služby specifikované v této dílčí objednávce č. 3

poskytnout objednateli v souladu s podmínkami uvedenými v této dílčí objednávce č. 3 a v Rámcové

smlouvě.
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předseda představenstva

 


