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Dodavatel.
ALTRON, a.s.

Objednávka Novodvorská 994 / 136
ŮisiotednávkyíOaurn 142 21 Praha 4
4500119389 / 20.10.2017 iČ: 64948251
Koniakhi osoba Teieťon

Vrchotová Olga Ing/221813016
Naše Číslo Ia,uj Mobit

Odbor/Odděleni 13331
Strana Vaše Čísla dodavatele ti nás
1 / 2 113522

Adresa dodáni

Ministerstvo zemědělství
13330 Odbor ICT
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 — Nové Město

Dodejte nejpozději do 31 . 1 C .2019

Na základě nabídky ze dne 16.10.2017 objednáváme zajištěni servisních
služeb, včetně poskytováni SLA na UPS systémech - dle přiložené
specifikace, která je nedilnou součásti této objednávky.
Objednávka je uzavřena na 24 měsíCů.
Fakturace bude probihat vždy na konci kvartálního období. na základě
akceptačniho protokolu. Splatnost faktury je 30 dní od vystavení.

Pot. Materiál Označeni
Množství Jednotka Cena za jednotku Hodnota v CZ!<

010 Zajištěni servisnich služeb UPS
1 Jedn.výk. 188.760,00 188.760,00

Celková cena v CZK včetně DPH 188.760,00

Bc. ŠETINA DAVID
Ředitel odboru

Elektronicky schváleno

Upozornéni obed;ianě duie;lo (proveďte) na uvedenou adresu Fakturu ybavenuu předepsanyrm náloitcstmi dle plainych přcdpsú tČelnÓ
pokynů uvcdenych v ob.edriávce zaleio ria adresu odtéraleio, Na dadacím lžstě I aMuře uvádějte vždy Čisto naši objednávky. a v adrese
uveda jméno objednatele Čl kontaktnl osoby wčetně dlsla odborného útvaru
fli nrln.ikv nrnl 5fl t. k ht,, tiPli nndt6IinIl nnvinnnIl ?vnVpnnicVn záLnn 34n7r15 Sf r, lflrn. 9mlr,u M?,‘ hIn smllrvnl trnrt,

zalisti zveřejněni v regstru smuv a uveřejněni na svých internelaCh stránkách
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Potvrzení objednávky dodavatelem

Objednávka nabývá účinnosti 1.11.2017 nebo dnem jejího zveřejněni v
Registru smluv, podle toho, která skutečnost nastane později.
Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tim, aby obraz
Objednávky včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této
Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ‚

ve zněni pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady
dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejněni správci registru
smluv Odběratel; tím není dotčeno právo Dodavatele R jejich odeslání.
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Jméno: /4/.AA.VM!A, Ht‘1kC 1ft /f//iS /1flwn

Funkce: ?2E!Sd k ďcn‘

D
ĺtČtYWJJK‘

tuJ.c;ka 3/3b :4)?, Praha c
LYIC C26Z93R?S2

Upozorněll objednané dodete (prcv.ďle) na uvedenoj ailresu Fakiuw tavencu pledepsanýrni nAležitosImi dle plalnýrh předpisů včetné
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