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Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

vyňzuj
Telefo

lČO:660 02 222

Zaokrouhlujte na celé KČ

Dodavatel: Audiopro, s.r.o. l,
Lužná 591 o/yLje,lck£wg
160 00 Praha 6 /jjO OD '?CAh'9 jj '
lČ: 26702371
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Rozpočtová položka: ..
366100/5042/350/56 wSR , ' ' ' ' ,' . . "
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Objednáváme:

Objednáváme pro potřeby Akademie veřejného investováni licenci na navýšeni on-line účastníků
ve virtuální místnosti - Lifesize 300 way calling - pro videokonferenční systém Lifesize. (jedná se o .
rozšířeni cloudové služby ze 100 účastníků na 300 účastníků).
Trvání platné licence bude od 1. 11. 2021 do 30. 9. 2022.

Doprava zdarma.

Celková cena vč. DPH: 109.780,88 KČ

S pozdravem

Di itálně ode šal:
V Praze dle data elektronického podpisu.

ředitelka odboru projektového řízeni

Poznámka k fakturaci

o se sp a nos n , uve e řazeno ze st tn o rozpočtu.
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Další ustanovení:

Smluvní strany se zavazuji v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit
Důvěrné informace vyp|ývajÍcÍ z této objednávky a z příslušných právních předpisů, zejména
povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a o změně

' některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,zákon č. 110/2019 Sb.") a ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby,
které se budou podílet na plnění této objednávky, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti,
ochrany Důvěrných informací a o dodržování povinnosti vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb. a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto
povinností všemi osobami podílejlcImi se na plněni této objednávky.

Akceptace objedn

Jméno a příjmení:
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