
Číslo objednávky dle příslušné evidence

OBJEDNÁVKA 018/2019/002/002/53

Datum 30 11 2019

DODAVATEL

Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou Zastoupené:

vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis.zn. oddíl B, vložka 11012

5. Zvláštní požadavky (výše smluvní pokuty, apod.)

\\
odávatele:

Mich Ing. Jaro

Kontaktní osoba: 
tel:
E-mail:

Objednavatel a dodavatel se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(" zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany této objednávky shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, 
jež by požívalo zvláštní ochrany.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním celého obsahu této objednávky v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
("zákon o registru smluv").

< a-, s.

DIČ: CZ04308697
6563752/0800
Ing. Jaroslav Dvořák, ředitel RC na základě 
plné moci

1. Specifikace zboží / služeb:
V návaznosti na Vámi zaslanou nabídku, ze dne 3.10.2019, si u Vás objednáváme následující licence:
2 ks WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic
12 ks VMnSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL
45 ks WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL

Kontak
Tel: +4
E-mail:

111
697

AUTOCONT a.s.
Hornopolni 3322/34
Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:04308697
Bankovní spojení:

2. Temin a místo dodání:
30.11.2019 , Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103

4. Místo a datum splatnosti, způsob fakturace

budova Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, platba převodem, splatnost faktury 14 dnů

OBJEDNATEL
Mčsto Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900, DIČ. CZ00294900
Bankovní spojení: 19-1224751/0100

3. Cena (bez DPH, vč, DPH)
191 148,60 Kč, 231 289,81 Kč
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V Novéi 
dne
Podpis objednavat

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.
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