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Zadavatel      Dodavatel 

Státní fond rozvoje bydlení    Corpus Solutions a.s. 

Vinohradská 1896/46     Štětkova 1638/18 

120 00 Praha 2      140 00 Praha 4 

IČ: 70856788      IČ: 25764616 

(dále také jen „Fond“)     DIČ: CZ25764616 

       (dále jen „Dodavatel“) 

 

 
Objednávka č. 68/19 (dále jen „Objednávka“) 
 

Vážený pane XXXXX, 

 

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 17. 06. 2019 u Vás objednáváme následující služby. 

 

Předmět plnění a časový harmonogram: implementační práce při segmentaci vnitřní sítě SFRB, 

v následujícím rozsahu: 

1) Implementační plán, postu, nasazení a součinnost - 2 člověkodny 

2) Instalace a sestavení modulárního switche (karty, supervizory) – 2 člověkodny 

3) Vlastní implementace a příprava switche k deploymentu – 4 člověkodny 

4) Rezerva – 2 člověkodny. 

 

Termín dodání: termíny realizace předmětu plnění budou stanoveny po vzájemné domluvě s kontaktní 

osobou Fondu po dodání předmětu plnění z veřejné zakázky Zadavatele s názvem: „Dodání hardwaru 

pro segmentaci sítě SFRB“, systémové číslo: T002/19/V00056929 (Gemin). 

 

Platební podmínky: Faktura musí být vystavena se splatností minimálně 21 dní ode dne jejího doručení 

do sídla Fondu, pokud splatnost uvedená na faktuře nebude odpovídat takto sjednané splatnosti, 

Dodavatel souhlasí s úhradou faktury v řádném termínu dle Objednávky a data doručení faktury. 

V tomto případě není Fond v prodlení s úhradou faktury a Dodavatel není oprávněn požadovat penále 

za pozdní úhradu. Smluvní cena bude moci být fakturována po obdržení kompletního předmětu plnění 

odpovídajícího specifikaci dle této Objednávky, což bude doloženo předávacím protokolem 

podepsaným oběma smluvními stranami, který bude nedílnou přílohou faktury.  

 

Adresa pro zaslání daňového dokladu: Státní fond rozvoje bydlení 

Vinohradská 1896/46 

120 00 Praha 2 

nebo elektronicky na:   XXXXX 

datová schránka ID: wikaiz5 

 

Kontaktní osoby:  XXXXX;   XXXXX 

Telefonické spojení: XXXXX;   XXXXX  

Cena objednávky:  183.920,- Kč vč. DPH 

Bankovní spojení:  ČNB – číslo účtu: XXXXX 
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Fond zpracovává osobní údaje fyzických osob oprávněných zastupovat Dodavatele za účelem 

a v rozsahu nezbytném pro plnění této Objednávky a za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění 

právní povinnosti. Fond zpracovává dané osobní údaje pouze  po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

stanovených účelů. Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje Fond v souladu s Nařízením 

evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). 

 

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení GDPR nadále poskytuje Fond fyzickým osobám oprávněným 

zastupovat Dodavatele následující informace: 

a) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Dodavatele mají právo na přístup k osobním údajům, 

právo na opravu osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů v případě, kdy již fyzická 

osoba nemá oprávnění Dodavatele zastupovat. 

b) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

XXXXX 

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 

e-mail: XXXXX 

tel.: XXXXX   

c) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Dodavatele mají právo podat stížnost u dozorového 

úřadu ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení GDPR. 

 

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že informace o této objednávce budou zveřejněny v registru 

otevřených dat ministerstva pro místní rozvoj (http://data.mmr.cz/) jako součást přehledu informací 

o hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení. Dodavatel také výslovně souhlasí s tím, že tato 

objednávka bude v úplném znění uveřejněna v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 ve znění 

pozdějších předpisů. Tato objednávka je platná dnem podpisu smluvními stranami a účinná dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

S pozdravem 

 

V Praze dne 19. 7. 2019 

 

               ……………………………………………. 

                                XXXXX 

                                 ředitelka SFRB 

 

 

 

Dodavatel tímto potvrzuje přijetí této Objednávky a akceptuje výše uvedené podmínky. 

 

V Praze  dne 5. 8. 2019. 

 

 

Podpis a razítko ………………………………………………………………… 

 

 

http://www.sfrb.cz/

