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Objednávka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc:  Objednávka licencí Microsoft 365 A3 for faculty (EDU) na 1 rok (CSP) 

 

Na základě vaší nabídky č. ID X2200037207 ze dne 21.12.2022, kterou jste podali na základě 

naší výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup licencí Microsoft 365 A3 for 

faculty (EDU) na 1 rok“ ze dne 14.12.2022 pod evid. č. T004/22V/00012860 elektronického 

nástroje Tendermarket.cz, u vás v souladu s výsledkem tohoto řízení objednáváme následující: 

 
Pol. 
č. 

Název položky 
Množství 

(ks) 
Cena bez DPH  

za 1 ks 
Cena bez DPH 

za  položku 

1 licence Microsoft 365 A3 for faculty (EDU) na 1 rok 50 1.294 Kč 64.700 Kč 

Celkem bez DPH 64.700 Kč  

DPH 13.587 Kč  

Celkem s DPH 78.287 Kč  

 

Doplňující informace k objednávce: 
platnost:  objednávka je platná okamžikem jejího potvrzení; 
 
účinnost: objednávka je účinná po zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv); 

 
max. cena: celková cena zakázky včetně všech poplatků nepřesáhne 78.287 Kč s DPH; 
 
úhrada: na fakturu se splatností. 

 
Požadavky na dodání:  

licenční program:  předpokládáme dodání v rámci licenčního programu Cloud Solution Provider (CSP); 
 
MS tenant: licence budou připsány k tenantu Národní technické knihovny reprezentovaného 

servisní doménou techlibcz.onmicrosoft.com; správu a údržbu servisní domény 
nepožadujeme; 

 
způsob dodání:  po domluvě s kontaktní osobou; 
 

kontaktní osoba: [anonymizovaný údaj], e-mail: [anonymizovaný údaj],  
tel: [anonymizovaný údaj], GSM: [anonymizovaný údaj]; 

 
termín dodání:  co nejdříve, nejpozději však do 2 týdnů od potvrzení objednávky dodavatelem. 

 

název společnosti:         IT Děčín, s.r.o. 

sídlo:   Teplická 27/29 

   405 02 Děčín 

naše značka NTK/374/2022-51 

vyřizuje [anonymizovaný údaj] 

e-mail / tel [anonymizovaný údaj] 

v Praze          viz el. podpis 
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Požadavky na fakturaci: 

počet faktur: jedna faktura vystavená po kompletním dodání, tedy po připsání licencí do 
tenantu NTK; 

 
splatnost:    min. 14 dní; 
 
období platnosti licencí: na faktuře bude uvedeno období platnosti licencí;  
 

doručení:   e-mailem na adresu [anonymizovaný údaj]. 
 
Sankce: 

zpoždění s dodáním: za každý kalendářní den zpoždění vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z nedodaného zboží; 

 
Odstoupení od objednávky:   

potvrzení objednávky: pokud dodavatel nepotvrdí objednávku do 3 pracovních dnů od jejího zaslání 
objednatelem, má objednatel právo od objednávky odstoupit; 

 
zahájení dodávky:   pokud dodavatel nezahájí dodávku do termínu dodání, má objednatel právo  

od objednávky odstoupit; 
 
dokončení dodávky: pokud dodavatel nedokončí kompletní dodávku do 2 týdnů po termínu dodání, 

má objednatel právo od objednávky odstoupit. 
 

Děkuji za vyřízení, 

s pozdravem 

 

 

 

………………………………..……………………………………. 

[anonymizovaný údaj] 

[anonymizovaný údaj] 

 

 

Potvrzení objednávky dodavatelem: 

 

 

 

………………………………..……………………………………. 

 

 


