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Ol - KT

Příjemce dodávky: OI - KT

Kontaktní osoba:

Odděleni informatiky - 14

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

HZ7-ADN-100-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware Horizon 7 Advanced: 100 Pack (Named Users) - 3 roka

Termin plnění: 27. 03. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 423 379,00 KČ s DPH

Na faktuře uved'te vždy naŠe IČO, DIČ, Číslo objednávky. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí
být kratŠí než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21
dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodluŽuje v souladu s větou předcházc,iící.

Sankce za nekvalitní plnční závazku:.

l) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli O, l % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalŠího sníŽit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 24.03.2020

vedoucí KT

Výstavů:
§ 6171, RP-5168, RZ-03INFO, ORJ-0914 Tajemník ÚM

Akce,tace dodavatelem: TEco/Y 1TJ A' Lv ·

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu

""'"'"' á?C. 3. o,?O^'O

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzuj/cl splnění podmínek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04 2019, zadáni
zakázkyje v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednánL
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