RE: Poptávka nanídky na HDD

Subject: RE: Poptávka nanídky na HDD
From: Šíma, Petr <petr.sima@t-mobile.cz>
Date: 07. 10. 19 10:09
To: Pavel Hánek <pavel.hanek@vugtk.cz>
CC: "Nikendey, Patrik" <patrik.nikendey@t-mobile.cz>
Dobrý den, pane inženýre.
Níže uvedenou poptávku jsme pro vás schopni v plném rozsahu zajistit. Indikativní
cena jednoho HDD je 18.399 Kč bez DPH.
Zdraví,

From: Pavel Hánek [mailto:pavel.hanek@vugtk.cz]
Sent: Monday, October 07, 2019 9:41 AM
To: Šíma, Petr <petr.sima@t-mobile.cz>
Subject: Poptávka nanídky na HDD

Dobrý den,
loni jsem u Vás koupil níže uvedený server. Proto se chci zeptat, zda je možné
u Vás možné pořídit komponenty pro jeho rozšířění?
Jedná se o HDD pro server Dell PowerEdge R440, s výrobním číslem (service
tag): 3YHSNR2.
Zařízení pro dodání:
• 3-4 ks - 12TB 3,5“ SAS/SATA HDD i s rámečkem do serveru Dell
PowerEdge R440
Minimální požadavky na jeden HDD:
• kapacita min. 12TB
• rychlost otáček plotem min. 7200 rpm
• vyrovnávací paměť min. 256 MB
• provoz 24x7
• podpora Hot-plug
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• pouze nové zařízení
instalace do serveru

S pozdravem a děkuji za odpoveď
Pavel Hánek
--------------------------------------------------------------------------------Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký, v.v.i.
útvar 25 - Metrologie a inženýrské geodézie
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
mailto: pavel.hanek@vugtk.cz
tel: +420 226 802 339 (mimo úterý)
http://www.vugtk.cz; http://kalibrace.vugtk.cz
Tento email a jeho případné přílohy jsou určeny výhradně konkrétnímu adresátovi a mohou
obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu nebo jeho
příloh či jejich obsahu, obratem nás prosím kontaktujte a email a případné přílohy trvale
odstraňte. Současně vezměte na vědomí, že šíření, sdělování obsahu či kopírování obsahu
emailu či příloh je přísně zakázáno. This Email and its attachments are intended only for use
by the intended addressee named inside and may contain conﬁdential information. If you are
not the intended recipient of this email or attachments please contact us immediately, and
permanently delete the email and attachments and note that dissemination, disclosure or
copying of this email and attachments is strictly prohibited.
Zásady komunikace, které společnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá při sjednávání
smluv, jsou uvedeny zde . Není-li v zásadách uvedeno jinak, nepředstavuje tato zpráva
konečný návrh na uzavření či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. The
communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when negotiating
contracts are deﬁned here . Unless otherwise stated in the principles, this message does not
constitute the ﬁnal oﬀer to contract or an amendment of a contract or acceptance of such
oﬀer.
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