
Frajs Taťána Mgr.

Předmět: FW: Akceptace objednávky - FW: Objednávka routery pro odloučená pracoviště pro

účely IPSec VPN Tunelu - Provaznická, Archiv, Garáže

From: Řehulková šárka<—>
Sent: Thursday, July 2

To: Frajs Taťána Mgr. >— Navrátil Radim lng.<—

>Cc: Holčák Tomáš, Bc

Subject: Akceptace objednávky - FW: Objednávka routery pro odloučená pracoviště pro účely IPSec VPN Tunelu -

Provaznická, Archiv, Garáže

Dobrý den,

Děkujeme za zaslání objednávky. Tímto Vaši objednávku potvrzujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Šárka Řehulková

Vedoucí odboru Back office

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Cihelní 1575/14 Tel.: +420 596 663 149

702 00 Ostrava GSM: +420 727 984 287

_www.vitsol.cz Eman:—

From: Frajs Taťána Mgr._>

Sent: Wednesday, July 27 2022 8:59 AM

To: Holčák Tomáš, Bc >

Subject: Objednávka routery pro odloučená pracoviště pro účely IPSec VPN Tunelu - Provaznická, Archiv, Garáže

Importance: High

Dobrý den pane Holčáku,

s ohledem na pravidla našeho úřadu jsem Vám musela poslat oficiální objednávku prostřednictvím DS, ale protože se

jedná o objednávku nad 50 tis. Kč, prosím Vás o zaslání akceptace této mojí objednávky.

Veškeré objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH je nutné zveřejňovat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 5b., 0

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za spolupráci.

S přáním pěkného dne

Mgr. Taťána Frajs

oddělení hospodářské správy

Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih

úřad městského obvodu

odbor hospodářské správy

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

T-E

W www.ova'ih.cz



“Oš'rlqavnn!

Tato zpráva může obsahovat důvěrně informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se

domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z

Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah

této zprávy ani přiložených příloh.

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není-li v ní uvedeno jinak. Je-li tato zpráva součástí

procesu vyjednávání smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ní nelze vyvozovat povinnost uzavřít smlouvu, a že nemůže

založit jeho důvodně očekávání na uzavření smlouvy. Ukončení vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města Ostrava,

městského obvodu Ostrava-Jih vjakékoli fázi vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či

umožňujícívznikjakýchkoliv závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze

zbytku výslovné sjednán celýjejí obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena.

Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi žádné nároky vůči městskému

obvodu, a to ani nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů.


