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Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select
pro vzdělávání
Vážení sportovní přátelé,
od roku 2003, kdy byla uzavřena dohoda s firmou Microsoft o dodávkách jejich softwaru pro ČSTV,
uplynuly již tři roky a protože pro nás byly tyto dodávky velmi výhodné, byla smlouva prodloužena o
další 3 roky. Po zkušenostech, které byly získány při distribuci softwaru, byla pro další období zvolena
poněkud jiná forma dodávek produktů, která by měla odběratelům z řad ČSTV ušetřit cestu do prodejny
distributora (firmy AutoCont).
Nový prodejce softwaru firma ABAKUS a.s. bude k distribuci a technické podpoře využívat
vybudovanou síť firmy PVT a.s. a žádaný software bude zájemci dodáván buď poštou, nebo elektronicky
(mailem).
O co se v této smlouvě jedná???
Firma Microsoft se v této smlouvě zavazuje, že umožní všem subjektů ČSTV, které vyhovují smluvním
podmínkám (viz níže) odebírat vybrané produkty firmy v rámci tzv. Microsoft Select Licence se slevou
cca 90%.
Podmínky pro možnost tuto smlouvu využívat jsou následující:
Software, jehož stručný výběr je definován (včetně přibližné ceny v Kč)
na webu ČSTV
(http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf), mohou za ceny odpovídající cca 10%
běžných obchodních cen nakupovat subjekty ČSTV, které ve své poslední účetní závěrce vykázaly
v oblasti nezdaněného hospodaření zisk menší jak 200 tis. Kč a zároveň neměly větší ztrátu jak 400
tis. Kč. Další podmínkou je skutečnost, že subjekt nevykázal v účetní závěrce majetek vyšší jak 30 mil.
Kč.
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(http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf)

Subjekt ČSTV (TJ/SK, regionální nebo krajská organizace ČSTV, sportovní svaz) si objedná požadovaný
software emailem:
V pracovních dnech od 9 – 17 hodin
Martina Marková, tel.: 377 410 170, email: Martina.Markova@pvt.cz,
Zdeněk Čmelík, tel.: 266 198 530, email: Zdenek.Cmelik@pvt.cz,
Software je možné také objednat faxem na č: 377 240 565, 266 198 600.
Pro řešení případných technických problémů při instalaci zakoupených programů je možné použít také
službu :
Non-stop HelpDesk tel.: 266 198 366, email: helpdesk@pvt.cz.

V objednávce je třeba uvést následující údaje:
- organizační číslo ČSTV
- IČ
- celý název subjektu (viz registrace MV ČR)
- kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
- adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem)
- fakturační adresu
- zda požaduje instalační média
Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních dní a zašle objednavateli požadovaný produkt poštou na
dobírku , nebo mailem (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií) a fakturu poštou.

V případě nejasností či problémů kontaktujte nás na tel. č. 233 017 409, 603 515 513 nebo na mailu
langr@cstv.cz .
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