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NABÍDKA A CENOVÁ KALKULACE

Název společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. Číslo nabídky S1902128

Adresa společnosti Hybernská 24 Datum vytvoření 19.6.2019

Praha 1~ 110 00 Datum platnosti 30.6.2019

Připravil

Telefon

E—mail

 

Udaje o zákazníkovi/Koncovém uživateli

Zákazník Vysoká škola báňská — Technická univerzita Koncový uživatel Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava,Centrum informačních služeb Ostrava,Centrum informačních služeb

Adresa zákazníka 17. listopadu 15 Adresa koncového 17. listopadu 15

Ostrava, 708 33 uživatele Ostrava, 708 33

Jméno kontaktu

Telefon

E—mail

 

Položky nabídky

 

Kód produktu Produkt Množství Cena za MJ Celková cena DPH Cena s DPH

157080 Education Institutional Medium International Agreement 1,00 330 000,00 330 000,00 21% 399 300,00

Rekapitulace

Celková cena bez DPH CZK 330 000,00

Celková cena s DPH CZK 399 300,00

Poznámky

V ceně je zahrnuta systémová podpora platná po celou dobu trvání termínované licence.

Součástí nabídky jsou Obchodní podmínky specifikující podmínky dodání licence a Technické podmínky definující rozsah

služeb Systémové podpory. Pro případ rozporu mezi zněním této závazné nabídky a kteréhokoli z uvedených dokumentů,

platí za rozhodné znění této závazně nabídky.

Instalací software Esri se uživatel zavazuje řídit licenčními podmínkami, které jsou ke stažení na

http:/lwwwesri.com/legal/licensing—translations.

V případě akceptace závazné nabídky společnosti ARCDATA požadujeme doručení písemné akceptace společnosti

ARCDATA nejdéle ve lhůtě do shora uvedeného data platnosti nabídky.

Společnost ARCDATA si vyhrazuje právo akceptaci jí doručenou po marném uplynutí data platnosti nabídky a/nebo

akceptaci obsahující jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné změny bez dalšího považovat za odmítnutí těto závazně

nabídky a k takové akceptaci jako k irelevantní a tedy nezpůsobilé založit smlouvu o dodání licence k užití Softwarových

produktu nepřihlížet, ato bez toho, že by bylo třeba takovou akceptaci výslovně odmítnout.

Uzavřením smlouvy (akceptací nabídky) se současně vylučuje aplikace ustanovení § 1751 odst. 2, § 1799 a § 1800

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podrobný popis produktu
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Termínovaná roční licence pro zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti s využitím licencí

ArcGIS v prostředí

vzdělávacího zařízení.

Education Institutional Medium International Rozsah licence je uveden v cenové nabidce v přoloženém dokumentu „IVledium Education

Agreement Institution

Agreement—rozsah licence“ a také v licenční smlouvě „Education Institution Agreement

(G604)“, která je rovněž

součástí nabídky.


