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Objednávka č: O/KST_SIT/0011/2018 Datum: 4.5.2018

Dodavatel: Odběratel:

ZONER software, a.s. Městská část Praha 9

Nové sady 583/18 Sokolovská 14/324

60200 Brno 18049 Praha 9

IČO: 49437381 DIČ: CZ49437381

Bankovní spojení: _ IČO: 00063894 DIČ: CZ00063 894

Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje:

Číslo účtu: _ Telefon:

E-maíl:  
 

 

Datum vystaveni: 4.5.2018 Termín: 31.5.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přeneseně daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky“

Zoner upgrade multilicence pro MČ

(1) trvala licence s roční údržbou

součet cen pro 40 X (a) + 160 >< (c) licencí 81 576,80 Kč | 67 418,84 Kč

multilicenčni (objemová) sleva 22 % ze součtu cen

 

cena upgrade multilicence pro celý úřad + roční údržba 63 629,90 Kč | 52 586,70 Kč

(2) údržba od druhého roku

součet cen pro 40 >< (b) + 160 >< (d) licenci 47 552,00 Kč | 39 299,17 Kč

multilicenčni (objemová) sleva 20 % ze součtu cen

 

cena údržby multilicence pro celý úřad pro 2. rok 38 041,60 Kč I 31 439,34 Kč

cena upgrade multilicence pro celý úřad 63 629,90 Kč | 52 586,70 Kč

cena údržby multilicence pro celý úřad pro 2. rok 38 041,60 Kč | 31 439,34 Kč

 

celkem cena upgrade trvalé licence s dvouletou údržbou 101 671,50 s DPH 1 84 026,04 Kč; bez DPH

Celková částka: CZK 101 671,50

 

    

 

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Zákona č. 89/2012 Sb., občíms y za

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vy

podpis dodavatele

  
 


