
OBJEDNÁVKA č. 0729/2018/INF/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 O

Čáp Petr

595 622 21

INF-1

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

IČ: 25764616 DIČ

Corpus Solutions a.s.

Štětková 1638/18

14000 Praha 4

241 020 333

CZ25764616

Objednáváme u Vás:

Obnova technické podpory pro zařízení Check Point 4400 Next Generation Firewall, licence a Security Services - Enterprise
Based Protection (Including IPS and APCL, Anti - Spam, Anti - virus, Anti - bot, URL filtering) na období 1 roku od 1.7.2018
do 30.6.2019.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

30.06.2018

UPOZORNĚNI: Úhrada faktury se provádí 14. 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 § 109a 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) 137 522,00 Kč

ďbRAVSKOSL-Z-KÝ KňA
Krafshý úfad
28."říjtie117

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:
0 i .06.2818

ředitel krajského úřadu





Bernatský Pavel 

Od: Plaček Kamil 
Odesláno: 8. června 2018 8:44 
Komu: Objednávky 
Předmět: FW: Objednávka 0729/2018/INF/O Obnova technické podpory pro zařízení Check point 

4400 Next Generation Firewall 

From: Jiří Tobičík [mailto:Jiri.Tobicik@corpus.cz] 
Sent: Thursday, June 7, 2018 4:24 PM 
To: Plaček Kamil <kamil.placek@msk.cz> 
Subject: RE: Objednávka 0729/2018/1NF/O Obnova technické podpory pro zařízení Check point 4400 Next 
Generation Firewall 

Dobrý den pane inženýre, 

Děkuji Vám za zaslání objednávky jejíž přijetí a akceptaci tímto potvrzuji. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Ing. Jiří Tobičík, Ph.D. 
Obchodní ředitel 

Mobil: +420 739 422 689 
Tel: + 420 241020 333 
Email: iiri.tobicik@corpus.cz 
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From: Plaček Kamil [mailto:kamii.piacek@msk.cz1 
Sent: Wednesday, June 6, 2018 2:51 PM 
To: Jiří Tobičík <Jiri.Tobicik@corpus.cz> 
Subject: Objednávka 0729/2018/1 NF/O Obnova technické podpory pro zařízení Check point 4400 Next Generation 
Firewall 

Dobrý den, 
V příloze vám posílám objednávku č. 0729/2018/INF/O na obnovu technické podpory pro zařízení Check 
point 4400 Next Generation Firewall. 
Prosím, potvrďte mi e-mailem přijetí a akceptaci této objednávky. 

Tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Na základě zaslaného potvrzení bude objednávka (společně s e-mailem potvrzujícím její přijetí a akceptaci) 
zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou. V případě nezaslání potvrzení a akceptace, objednávka 
nenabývá účinnosti a není možné ji plnit. 

Děkuji. 

[Strana] 



Ing. Kamil Plaček 
Analytik a projektant ICT, oddělení gis a projektů 
odbor informatiky 

: ;3rW Můf__ai*vský 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 703 
e-mail: kamil.placek@msk.cz 
www.msk.cz 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS, 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 
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