
POLICE,JNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
KVESTOR

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
'!' Lhotecká 559/7. 143 q] Praha 4. P.O.BOX 54

OBJEDNÁVKA Č.: PA-538-1/ČJ-2021-821012 - NA/ 15 l 2021

Dodavatel: Odběratel (fakturační údaje):
firma: DATA ELPOCOM s.r.o. policejní akademie ČR v Praze
adresa: Přívozská 10 Lhotecká 559/7,
PSČ: 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 143 01 PRAHA 4
lČ: 64618404 lČ :48135445, DIČ: CZ48135445
tel: +420 596 138 425 bankovní spojení: ČNB, č.ú

způsob úhrady: bankovním převodem
email: info@elpocom.cz jsme plátci DPH
Místo dodání: vyřizuje :
Policejní akademie ČR v Praze Bc. Pavlina Veselá
Budova: A 1VaV
Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4
Na základě vaší cenové nabídky č. n1705 polic ze dne 17.05.2021, která je nedílnou součástí
této objednávky u vás objednáváme SW ATLAS.ti 9 Multi-User License 5 Users (PC, Mac +
Cloud) - trvalá licence

l) Kupní smlouva zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi služeb (doprava do místa plnění
clo, skladování, a jiné.)
2) Kupní cena je nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit.
3) V případě prodlení nedodženi dohodnutých terminů a služeb, je dodavatel povinen zaplatit úrok
z prodlenI ve výši 0,05% za každý den prodlení z nedodrženi dohodnutých terminů a služeb
4) Dodavatel služeb vystaví fakturu se splatností 30 dnů po doručeni. V případě prodlení odběratele
s úhradou řádně doručené faktury, je odběratel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
S) Dodavatel poskytne záruku na své služby v délce 24 měsíců ode dne ukončení služeb.
6) Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řIdí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012/ Sb., občanský zákoník
7) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pÍsemnými postupně čIslovanými dodatky.
8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží dodavatel
a jeden stejnopis zadavatel.
9) Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly dokladů souvjsejÍcÍch
splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.



celkem bez DPH

DPH 21%

CELKEM S DPH
Způsob dopravy: zhotovitel
Termin provedení služby: dle domluvy

Na fakturu uvedte, prosím, číslo naSl objednávky!!!

52.500,- kC

11.025,- kC

63.525,- kC

V Praze dne : 10.6. 2021

odběratel:

razítko:

v Praze
559/7

35445

V Praze dne : razítko:

dodavatel: podpis:



n1705 polic

Policejn/akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4

17.05.2021
Dobrý den,

na základě poptávky zasílám požadované informace a aktuálni cenovou nabídku vC extra slevy.
Dodávka licenci po ofic. objednávce řešena elektornicky (email), možno i na fakturu (splatnost standardně 14 dnů)

Mgr. Kiculis

název ks list price atlasu vaše cena
bez dph bez dph

ATLAS.ti 9 Multi-User License 5 Users (PC, Mac + Cloud) · 1 6347&kě 52 500 KČ

tj sleva

17%

Pozn. V případě zájmu můžeme nabídnout i pronájem Úsme jediný autorizovaný prodejce sw atlas.ti v ČR/SK s oprávněním pronájmů)

Kromě klasického prodeje licencí jsme jako jediní v CR a asi i SK oprávněni nabízet i pronájem (lease) sw atlas.ti,
který probíhá na roční bázi. výhodou je rozložení ceny do stálých plateb, vždy možnost použivánf

nejnovější verze sw, tj hodí se pro výuku apod, kde je nutno držet krok s aktuálním vývojem.

DATA ELPOCOM s.r.o.
Přivozská 10, 702 00 Ostrava
lČ 64618404, DIČ: CZ64618404

wvwv.atlasti.cz
www.elpocom.cz
info@elpocom.cz


