lilil lil il l l l l lililil l il il l l l lil il l l li
OBJEDNÁVKA č. 0873/2022/INF/O
Odběratel

Dodavatel
IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

00571024

Moravskoslezský kraj

PCS spol. s r. o.

28. řílna 2771/117

Na Dvorcích 122/18

70218

Ostrava

14000

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

DIČ:

CZ00571024

Praha 4

Odbor:

Objednáváme u Vás:

úpravy konferenčního a hlasovacího systému zastupitestva v rozsahu:
- upgrade OS na win 8.1,

- indexovaný záznam jednání,
- nastavit v bss compresor,

- přidat do hlavní ho DCN serveru SSD pro systém,
- odladít HTTPS pro stream,

- odladit prezentování na ClickShare (sdi15 a sdi 16),
- opravit popisky položek SDI16 a SDI15,
- korekce záběru kamery —pořízení joysticku,
—nastavení presetu DCN při vypínání - zastavování nově přes stop apps,
- nastavit do výstupů indikaci dálkového připojení,
- optimalizovat přejíždění kamer přes prepozici,
- automatické zapnutí posílání dat,
— záloha prepozic kamer,
- opravit osekané texty v operátorském panelu,
—stavení velikosti oken, rozložení uvnitř oken,
- upravit tisky - pokud je vygenerováno číslo usnesení , jsou na 2 stránky,
- možnost editace seznamu osob bez karet přímo z operátorského panelu,
- clickshare není vidět v předsálí — nastavení presetů.
Datum požadovaného splnění:

31.08.2022

Přílohy:
UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v © 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

211 750,00 Kč

Datum:
Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.
e-mail pro zasílání faktury:

posta©msk.cz

Název datové schránky:

moravskoslezsky kraj

Indentifikátor datové schránky:

8x6bxsd

Číslo výdajového účtu :

27-1650676349/ 0800

u :, .us. gua

OBJEDNÁVKA Č. 0873/2022/INF/O

Předmět:

FW: Objednávka či. 0873/2022/INF/O

Sent: Friday, August 5, 2022 12:34 PM

Subject: Re: Objednávka č. 0873/2022/INF/O

Přeji dobrý den

děkuji za objednávku. Stačí akceptace takto nebo chcete'podepsat objednávku a poslat zpět scan?

S pozdravem

