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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500023799

ÚDAJE O DODAVATELI
AP sobol - internet connectivity s.r.o.  

Slavíkova 4419/30
708 00 Poruba

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 29442443

DIČ:

Datum vystavení: 31.3.2016

Vyřizuje: Kučera Tomáš

Tel.: 224002209

Fax:

E-mail: Kucera.Tomas@vlada.cz

Objednáváme u Vás na základě nabídky ze dne 06.03.2016 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (čj. 4095/2016-OIT, systémové 
č. T002/16/V00035455) zajištění služby internetového připojení do lokality Nádražní 416/120, Ostrava. Službu budou využívat zaměstnanci 
Úřadu vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování. 
  
Popis služby: symetrické internetové připojení s rychlostí 15 Mbps bez omezení množství dat, 1 pevná veřejná IP adresa, předání služby na 
aktivním prvku poskytovatele - rozhraní Ethernet, služba na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců 
  
Zahájení poskytování služby - termín plnění: 01.05.2015 
  
Místo plnění: Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského, Nádražní 416/120, Ostrava - prostory vyhrazené pro užívaní Úřadu vlády ČR 
  
Kontaktní osoba na místě plnění: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., navratil.martin@vlada.cz 
  
Technický kontakt: Pavel Kormunda, kormunda.pavel@vlada.cz 
  
Zřizovací poplatek: 20.000 Kč bez DPH 
  
Měsíční cena: 1.458 Kč bez DPH 
  
Cena za 4 roky plnění (cena za 48 měsíců poskytování služby včetně ceny za jednorázové zřízení služby): 108.880,64 Kč s DPH 
  
 

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn 
vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního 
dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto 
fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené 
faktury. 

Č. pol. Označení Množství MJ
Cena za položkuRozpočtová položka

Jednotková cena

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, 
popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů 
od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.  
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů. 
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

internetové připojení - měsíční cena00010 7,00 Měsíce 12 349,26
12 349,2661450000 010000000 516200000000 105000 Rezervace: 18392

cena za internetové připojení v období 01.05.2016 - 30.11.2016, poskytování služby je 

hrazeno zpětně za měsíční období, poslední úhrada služby v roce 2016 proběhne za listopad 

2016, na každý rok bude vystavena objednávka s fiančním plněním z rozpočtu pro daný rok

internetové připojení - zřízení služby00020 1,00 Jedn.výk. 24 200,00
24 200,0061450000 010000000 516200000000 105000 Rezervace: 18392
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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500023799

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Dynterová Lenka

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky,  Nábřeží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana




