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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

k Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, sp. zn. B20059
as‘ IČO 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

XTSK
TSKRP0040B7T

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Turkova 2319/5b

14900 Praha 4

Číslo objednávky/PIDVáš dopis zn. Vyřizuje / linka Datum

TSKRP0040B7T A/0154/19/5160 Brodský Pavel 5.12.2019

Věc: Objednávka - Migrace na Windows 10 a profylaxe PC

Objednáváme u Vás:

Migraci operačních systémů Windows 7 na Windows 10 a profylaxe PC.

Postup prací migrace:

Kontrola dat na aktuálním počítači

Příprava ke kopírování a vyjmutí disku

- Zapojení nového SSD disku

Spuštění počítače a kontrola funkčnosti, základní nastavení

Kopírování dat a finální kontrola funkčnosti

- Archivace původního disku s daty

Postup prací při profylaxi:

Vyfoukání (vysátí) počítačové skříně

Vyfoukání (vysátí) napájecího zdroje

Vizuální kontrola napájecího zdroje

Vizuální kontrola základní desky

Kontrola pamětí RAM

Kontrola instalovaných karet (grafická karta, zvuková karta, síťová karta)
- Vizuální kontrola napájecích kabelů

- Vizuální kontrola datového kabelu

Zapojení PC a kontrola funkčnosti u uživatele

- Očištění LCD monitoru

GJNIS® SML 20170612



Celkem 65 ks PC.

Cena 1450,- Kč bez DPH/PC

Termín dodávky: 31.12.2019

Maximální celková cena (bez DPH): 94.250, -Kč

Fakturu vystavte na adresu:

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

IČO 03447286, DIČ CZ 03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednáváni této Objednávky postupovala
čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění
této Objednávky a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že
se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP"),
které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze

Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo
důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli
ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona Sb.,

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Objednávka nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv

S pozdravem
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