
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ooson PROVOZU INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

DATASYS s.r.o.

Jeseniova 2829/20

130 00 Praha 3

Výzva k poskytnutí plnění

Objednatel touto výzvou kposkytnutí plnění vsouladu sustanovením § 92 zékona č. 137/2006 Sb,

oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a čl.IV. rámcové smlouvy na dodávku „Licence

virtualizační platformy“ ze dne 7. 3. 2014, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.5.2014 (dále jen

„Rámcová smlouva“), jejíž předmět je vymezen v čl. I. Rámcové smlouvy, vyzývá Dodavatele k uzavření

páté dílčí smlouvy.

I. Identifikační údaje Objednatele

NÁZEV OBJEDNATELE Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

ICO: 90006963

Bankovní spojení: Ceská národní banka, číslo účtu

Jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních

Kontaktní osoba:

 

II. Předmět dílčí dodávky

Předmětem páté dílčí dodávky je dodávka licencí virtualizační platformy specifikovaných níže dle tabulky č.

1, a to v celkové ceně 243 412,- Kč bez DPH, sazba DPH 21 %, tj. 294 528,52 Kč s DPH.

Tabulka č. 1
 

 

 

 

   
 

 

Jednotková cena Celková cena

Požad. „ , _ ,

počet ks Produkt 1 ks licence Pozadovany počet licenCI P/N (SKU)

licencí

Kč 033; Kč vč. DPH Kč bez DPH Kč vč. DPH

124 POS credity 1 963 Kč 2 375 Kč 243 412 Kč 294 528,52 Kč SVC-CR-lO

Celkem 243 412 Kč 294 528,52 Kč    
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III.Termín a misto plnění dílčí dodávky

Dodavatel dodá výše uvedené množství a druh licencí virtualizační platformy na místa plnění, tj. budovy

ústředí Objednatele v ulicích Křížová 6a, 225 08 Praha 5, Křížová 25, 225 08 Praha S, a územní prac0viště

Trojská 13a, 182 00 Praha 8, a to ve lhůtě uvedené v Rámcové smlouvě, tj. do 30 (třiceti) dnů od

potvrzení této výzvy k poskytnutí plnění, jež se považuje za uzavření páté dílčí smlouvy.

IV. Další podmínky dílčí dodávky

Další smluvní podmínky, tj. zejména způsob předání dílčí dodávky, cena a platební podmínky, sankční

ujednání, náhrada škody apod. se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

Tuto výzvu kposkytnutí plnění za účelem dodání dílčí dodávky Objednatel zasílá do datové schránky

obchodní společnosti DATASYS s.r.o.

v Praze dne: Z 9 '03' 2017

   Ing. Mjlaň Shrbený'

,' ředitel/sekce informačních

a komunikačních technologií

Tuto výzvu k poskytnutí plnění, jež se považuje v souladu s čl. IV:, odst. 2 Rámcové smlouvy za pátou dílčí

smlouvu, potvrzuji a zavazuji se licence objednané v souladu s touto výzvou dodat Objednateli ve

stanovené lhůtě a na stanovená místa plnění v souladu s podmínkami dle Rámčové smlouvy.

V Praze dne: [)5 -0l- 2017

 

DATASYS s.r.o.

Ing. Miloslav Novák

jednatel

DATASYS s_m,

Jeseniova 2829 2 0 00 Praha 3 - ii“
Tel:'Faxfl

lČU: 61249157 DIC: 62612 9157 (5)


