
Smlouva na plnění č. 3 

z Rámcové dohody č. 1700930/4600001771 na nákup licencí Data Protector pro centrální zálohování 
ve znění Dodatku č. 1 

 
Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem:   Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3 
kterou zastupuje:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR 
k podpisu zmocněna:  Ing. Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku 
IČO:    411 97 518 
DIČ:   CZ41197518 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28 
Čísla účtů:  
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Poskytovatel: TresTech s.r.o. 
se sídlem:  Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 
kterou zastupuje: Tomáš Hauzner, B.A., jednatel 
IČO:   042 62 719 
DIČ:   CZ04262719 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244853 
 
Předmět plnění: 
Objednatel objednává od Poskytovatele následující služby dle Rámcové dohody č. 1700930/4600001771 na 
nákup licencí Data Protector pro centrální zálohování: zajištění poskytnutí licencí a maintenance, viz Příloha č. 1 
této Smlouvy na plnění. 
V souladu s článkem V, odstavcem 1.1, písmeno b) příslušné Rámcové dohody požadujeme licenční klíče 
a licenční certifikáty jednotlivě pro každou z těchto licencí. 

Termín dodání: 
Licence budou dodány (den aktivace licence) do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy na plnění 
(tedy od data zveřejnění této Smlouvy na plnění v registru smluv), a to v souladu s podmínkami předmětné 
Rámcové dohody. 

Způsob převzetí plnění:  
Dle podmínek předmětné Rámcové dohody. 

Osoba oprávněná k akceptaci plnění za VZP ČR:   

     
Přílohy: Příloha č. 1 – Podrobný rozpis předmětu plnění 
 
Za Objednatele 
 
 Ing. Tomáš Knížek 
 náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku 
 
 
Potvrzení přijetí Smlouvy na plnění Poskytovatelem 
Poskytovatel výslovně prohlašuje, že tuto Smlouvu přijímá v celém rozsahu a bez výhrad a zároveň se zavazuje 
dodržovat po celou dobu plnění všechna ustanovení příslušné Rámcové dohody. 

Za Poskytovatele 

 Tomáš Hauzner, B.A. 
  jednatel  




