
středisko
služeb školám

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příspěvková organizace

Hybešova 253/15, 602 00 Brno
lČ: 60555980 - DIČ: CZ60555980

Dodavatel:

Název: SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.,

Sídlo: 28. Pluku 458/7, Praha 10

lČ: 25623290

DIČ:

Objednávka
číslo

18150007

Specifikace zboží či služeb:
dodávka 4 ks notebooků Dell Vostro 3578 pro potřeby projektu Ve škole po škole (nabídka NA18002564)

Cena: 57 354 KČ bez DPH
Za objednavatele převezme:
jméno a příjmení:
Kontakt:
Další ujednáni:

Termin plnění: říjen 2018

Obecné smluvní podmínky:

Lhůta k přijeti této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotoveni. je vylouČeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve
smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po
splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručeni odběrateli.

Odběratel souhlasIs elektronickým zasňáním dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona Č. 235/2004 Sb., a to ve formátu pdf, nebo xml
(ISDOC).
Na faktuře prosím uvádějte bude číslo objednávky.
Dodavatelovo plnění dle této objednávky je akceptací celého jejího obsahu včetně obecných smluvních podmínek.

Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel je oprávněn zpracovávat veškeré výše uvedené osobní údaje Dodavatele pro účely řádného
vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinnosti Odběratele. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle ČI. 6 odst. 1.
pÍsm. b), C) nařízení 2016/679, neboť je nezbytné pro splnění této smlouvy a pro splnění právních povinnosti Odběratele. Osobní Udaje
Dodavatele nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou případů nutných pro splněni právních povinností Odběratele, a to především
při výkonu kontroly zřizovatelem Či jiným nadřízeným orgánem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvánkMuvního vztahu a
následně uloženy po dobu odpovidajÍcÍ zákonným archivačním lhůtám. Dodavatel je oprávněn požadovat přístup k jeho osobním
Udajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Dodavatel je dále oprávněn vznést námitku zpracováni osobních Udaju, podat
stížnost k dozorovému orgánu či uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů. Poskytnutí osobních Udaju je povinné, v případě
jejich neposkytnutí není Odběratel schopen řádně plnit své povinnosti dle této smlouvy a zákona.

Adresa pro zasi|ánÍ faktur:

Středisko služeb školám a ZařIzeni pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15
60200 Brno

Vystavil: Klusoňová
Schváli: Hlavsová

podatelna@sssbrno.cz

Datum, ,n. Q ;u'18

Středisko služeb školám a Zaňzeni pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková orSanizQce
Pracoviště: Hybešem 253/ 15, 602 OČ) Brno (Q)
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Dodavatel: lČ: 25623290 DIČ: CZ25623290
SOFTCOM GROUP, spoL s r.o. : Sídlo: SOFTCOľd GROUP, spd, s Lo., 28, Pluku 458/7, Praha 10, 1010G

i i Tel.: +420 267311592 Fax: +420 267313032
28. Pluku 458/7 Banka: KB E-mail: brno@softcom.cz

: 10100 Praha 10 ; Účet: 19-2295150207/0100

Zákazníkovo označení:
Objednáno:
Doprava:
Datum vystaveni:
Vytvořil:
Fakturovat:

E-mailem
Osobně - Brno
18.9.2018
Antonin Čonka
S DPH

Odběratel: (350604)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdě·
láváni pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace

60200 Hybešova 253/15
Brno - Staré Brno

lČ: 60555980 DIČ: C"Z60555980
Tel.: Fax:
E-mail:

K6d Název produktu

NOBRCEM36
MYOE006

NODE1095

3rašna na notebook LOGIC LC-BASJC 15,6"
Extreme XM110K BUNGEE 3D optická myš. 1000 DPI. l
RČCFEE- 3.6.4 Počibčová myš
Dell vDsmo 357&/ 15-8250U/ 8GB/ 256SSD,' M420 2GB/ '
RECEEE - 3.3, 1 Laptop osobnl poč/tač

Počet Cena/Mj Měna
bcz popktků

bez DPH

RP ap Cena/Mj DPH %
za ks za mj " poplatky

bez DPH

Celkem

508.20
162.14

68 728.0C

z celkové sumy bez DPH byty odvedeny náslcdujki poplatky:
Recyklační pojilatek (DPH 21%): 62.40 KČ
Recyklačrú poplatek (DPH 21%): 62.40 KČ
Autorský poplatek (DPH 21%): 200.00 KČ
Poplatky celkem: 324.80 KČ

Celková hodnota nabídky v KČ:
S DPH:

57 354.00
69 398.00
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