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Yext položky Množství MJ Cena

objednáváme u Vás na základě zaslane nab dky čislo 1,00 ks 56 000,00

NAB01377—L9LBM2 ze dne 4 lstopadu 2019 "Technickou

podporu tiskového lešení"

Pravidelné služby technické podpory na období od 1.2

29.02.2020

1 instalace tiskáren u nového užlvate e/ na nové PC bez

změny umístění tiskárny

Z. objednávky a doplňovánl papírů na lokalitách MHMP v

následujících intervalech- pravidelný závozje v pátek + die

zadaných požadavků na akutn! dodán! V případě, že dolde

papir v průběhu týdne, je dodán papír operativně dle

zadaného požadavku

Lokality pro závor

a šv. A4 každý tyden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za 14 dnů

b. NR: A4 každy týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za měsíc

: NUB A4 každy týden, A3 die zjištěné potřeby 1x za měsíc

d E auzy ověřuje se u pan! Matoušková nebo Burianově (I

450 4515) - závoz 1x měsíčně

e R ská hromadný závoz d e požadavku v SD Unicorn

l C rvátova 1x za 14 dnů

3 x acován! uživatelských návodů, vylepování návodů u

cho bových tiskáren

4 p žadavky nad rámec dle potřeb INI a uživatelů

5. řešeni neíunkčnlch tisků, skenování v případech kdy není

problém ze strany dodaného tiskového řešen! souč nnost s

dalšími dodavatelskyml subjekty a pracovniky MHMP

S. piimapování tiskáren a řešen! problémů s tiskárnou, která

nebyla dodána v rámci smlouvy na dodávku tiskových

zařízen!

7 nstalace toneru do tiskárny

Konxultačnl služby nad rámec technické podpory

ato služba může byt využita v případě potřeby ze strany

objednatele. Jed á se p edevš m o ko zul ač č os

on-slte, jejíchž využití předpokládáme zejména v počátcích

spolupráce

Děkujeme Vám za spolupráci!

zpracováno systémem HELIOS Orange
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O \ 9q  /q x P E D' A Platnost smlouvy od: Datum účinnosti:

v ,
Platnost smlouvy do: Datum zveřejnění;
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Datum pořízení dokladu: 28.02.2020

\ 9q  /q x P Datum termínu dodávky:

Termín splatnosti:

OE
Dodací adresa

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha

Čislo dokladu 500 200195

Sklad. 999

Code:

Objednávka 500200195

odběratel.

Operátor ICI, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha

IČO:027952B1 DlČ:CZO2795ZB1

Česká republika

B 19576 vedená u Městského soudu v Praze

Popiš dodávky Technická podpxiskového řešení

Zakázka 06 10.00

Způsob dopravy: Osobní odběr

Forma úhrady Převodem na účet

©©

OPERÁTOR

ICT

Dodavatel:

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18

170 00 Praha

Vystavil: Uhlířová Monika

Objednávka: 500200195
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nčo: 2551x057

DIČ: CZ25618067

OPERÁTOR

lCT

Celkem

56 000,00
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Platnost smlouvy do: Datum Iveřejnění;
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Datum pořízenídokladu: 28.02.2020

\ 9q  /q!}wS Datum termínu dodávky:

Termín splatnosti:

Text položky Množství MJ

Konzultační služby budou účtovány v hodinových sazbách

4 1. Cenová nabídka Položka Počet Cena llednotka (bez

DPH) Cena celkem (bez DPH)
Pravidelné služby technické podpory (v dobé B 16 hodin) 7

MD-BDOOQK SGOOOCZK

1,00

Děkujeme Vám za spoluprácí!

Zpracováno systémem HEUDS Orange

Vystavil: Uhlířová Monika

Objednávka: 500200195

Stránka Z z 2

Celkem bez DPH CZK

Celkem s DPH CZK

56 000,00

67 760,00

OPERÁTOR

lCT

S6 000,00

Celkem


