
PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

OBJEDNÁVKA
·OBJEDNATEL DODAVATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Česká.spořitelna, a.s., č.ú.: 6060522/0800

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybemská 24
11000 Praha 1

IC:14889749
DIC: CZ14889749
Zápis u Měst. soudu v Praze: oddíl C, vložka 668, dne 20.
12. 1990

IC:25656112
Dle: CZ25656112
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 5290

Dodací lhůta:

Dopravní dispozíce: dodat na adresu
Ze dne: 1 7 -09- ZQ13
Plátce DPH: ano M

OBJEDNÁVÁME
Dobrý den,

Na základě cenové nabídky č. S1801667 u Vás objednáváme ArcGis Enterprise Standard
(Windows) Up to Four Cores Upgrade from ArcGIS GIS Server Basic

Celková cena je 300 000 bez DPH...

Zhotovitel bere na vědomí, že [sou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona Č. 340/2015 Sb., zákon

o registru smluv, objednatel zveřejnění tuto objednávku v registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel

svým podpisem vyjadřuje souhlas.

Potvrzenou objednávku oprávněnou osobou zašle zhotovítel na adresu objednatele it@pvs.cz.

Za zhotovitele:
Razítko a podpis:

/



ARCDATA PRAHA, s.r.o. .
Hybernská 24 I 11000 Praha 1 I Zápis u městského soudu v Praze, oddll C,vložka 668 liČ, 14889749 I DIČ, CZ14889749

A esri Officlal., Distribctcr

Název.společnosti ARCDATA PRAHA, S.r.o.

Adresa společnosti Hybernská 24
Praha 1, 11000

Číslo nabídky

Datum vytvoření

Datum platnosti

S1801667

14.9.2018

26.10.2018

Připravil

Telefon

E-mail

Zákazník

Adresa zákazníka

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Žatecká 110/2
Praha 1,11000

Koncový uživatel Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Adresa koncového Žatecká 110/2
uživatele Praha 1, 110 00

Jméno kontaktu

Telefon

E-mail ••
154781

ArcGIS Enterprise Standard (Windows) Up to Four Cores Upgrade
from ArcGIS GIS Server Basic

300000,001300000,00

Upgrade licencí lze provést pouze u licencí s platnou maintenance. Doba platnosti maintenance při přechodu na vyšší
verzi odpovídá platnosti maintenance výchozího produktu.
Součástí nabídky jsou Obchodní podmínky specifikující podmínky dodání licence a Technické podmínky definující rozsah
služeb Systémové podpory. Pro případ rozporu mezi zněním této závazné nabídky a kteréhokoli z uvedených dokumentů,
platí za rozhodné znění této závazné nabídky.
Instalací software Esri se uživatel zavazuje řídit licenčními podmínkami, které jsou ke stažení na
http://www.esri.comllegalllicensing-translations.
V případě akceptace závazné nabídky společnosti ARCDAT A požadujeme doručení písemné akceptace společnosti
ARCDAT A nejdéle ve lhůtě do shora uvedeného data platnosti nabídky.
Společnost ARCDAT A si vyhrazuje právo akceptaci jí doručenou po marném uplynutí data platnosti nabídky a/nebo
akceptaci obsahující jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné změny bez dalšího považovat za odmítnutí této závazné
nabídky a k takové akceptaci jako k irelevantní a tedy nezpůsobilé založit smlouvu o dodání licence k užití Softwarových
produktů nepřihlížet, a to bez toho, že by bylo třeba takovou akceptaci výslovně odmítnout.
Uzavřením smlouvy (akceptací nabídky) se současně vylučuje aplikace ustanovení § 1751 odst. 2, § 1799 a § 1800
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

/


