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Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

IČ: 619 89 100

Zastoupena:_rektorem

se sídlem 17.1istopadu 15/2172

708 33 Ostrava — Poruba

V Brně dne 12.4.2017

Věc: Oznámení o prodeji závodu

Vážení,

dovolte, abychom Vám oznámili, že společnost SILICON GRAPHICS, s.r.o., IČO: 607 23 530, se

sídlem Technická 2851/15, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Brně, oddíl C, vložka 16741 (dále jako „společnost SILICON GRAPHICS, s.r.o.“), zamýšlí prodat svůj

závod společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČ: 170 48 851, se sídlem Za Brumlovkou 1559/5,

Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 1974 (dále jako „společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o.).

K prodeji závodu dojde dne 1. 5. 2017.

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme informovat o tom, že Smlouva o vytvoření superpočítače — velkého

clusteru uzavřena dne 22.10.2014 a Smlouva o poskytnutí bankovní záruky č. 2965/14/5622 uzavřena dne

21.10.2014 (dále jako „Smlouvy“), sjednány mezi Vámi a společností SILICON GRAPHICS, s.r.o.

vsouvislosti srealizací veřejné zakázky snázvem „Superpočítač — Velký cluster“ (dále jako „veřejná

zakázka“), budou postoupeny na společnost HEWLETT—PACKARD s.r.o., a to společně se všemi právy a

povinnostmi z těchto Smluv vyplývajícími. V návaznosti na avizovanou změnu Vám současně sdělujeme,

že společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o bude s účinností od 1.5.2017 splňovat veškerá kriteria k

řádnému plnění veřejné zakázky realizované doposud společností SILICON GRAPHICS, s.r.o., a to

plně v souladu s výše uvedenými Smlouvami.

Od 1. 5. 2017 tak ve vztahu kVám vystupuje ve výše zmíněných závazkových vztazích namísto SILICON

GRAPHICS, s.r.o. společnost HEWLETT—PACKARD s.r.o., a to s následujícími identifikačními údaji:

Název: HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Sídlo: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 170 48 851, DIČ: CZl7048851

Prosíme, abyste na veškeré komunikaci, včetně případných daňových dokladů uváděli výše uvedené údaje.

Bez správného uvedení těchto údajů nebude možné včas daňové doklady zpracovat.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

 

jednatel SILICON GRAPHICS, s.r.o.


