
Operátor ICI"
,

a.s. VIAL CS spol. s.r.o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Na Březince 930/6, 150 0D Praha 5

lč- 02795281 IČ: 24314676

Rámcová ob'ednávka č. 154 2017

Číslo zakázky: 02.02.01

Předmět objednávky: veřejná wí-fi sít'

Na základě Váši nabídky ob'|ednáváme u Vás

přípravu zadávací dokumentace pro pořízení vybavení s názvem „Veřejná wi-fi

síť".

Termín plnění: 30.06.2017.

Lokality wi-fi sítě: Petřín (lanovka), Hořejší nábřeží a Rašínovo nábřeží.

Předmět Cena za výkonovou jednotku - Kč/h (bez DPH)

Příprava Zadávací dokumentace 700,- Kč

Specifikace poptávaného řešení dle jednotlivých lokalit 700,- Kč

Definice dodávky — specifikace zařízení, instalace a konfigurace 700,- Kč

Technická specifikace 700,- Kč

o Lokalizace umístění infrastruktury

o Lokalizace umístění AP

o Technická a výkonová specifikace infrastruktury

o Parametry požadované podpory dodavatele infrastruktury a AP

o Kusovník pro přímý nákup

Maximální celková cena bez DPH činí 300.000; Kč.

ovenhon lcr. AS.; IC: 027 95 zau DIC: cz im 95 zu; ZAPSANÁ v oncuooním REISTŘÍKU rou sv. m. a 19575 u MLsrskEuo souou v PRAZE;
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Platební podmínky: Prodávajícíje oprávněn vystavit daňový doklad — fakturu

po protokolárním převzetí plnění objednavatelem. Splatnost faktury se

sjednává na patnáct (15) dnů ode dne doručení faktury dodavatelem.

Přílohou faktury musí být výkaz prací schválený oprávněnou osobou

Zadavatele. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ovsnAron lcr, xs., IC u11 95 zin, orc: a 017 95 zn; zApsANA v OBCNODNÍM ausrkluu von sv. ZN. a 19676 u MĚSTSKÉHO saunu v pauz;
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Michal Fišer, MBA

předseda představenstva, generální ředitel

Bc. Petra Burdová

místopředseda představenstva

Příloha objednávky: podaná nabídka na indikativní poptávku

11. 05. 2017
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