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Prováděcí smlouva č. 2015_045 

Č(slo Smlouvy MF 

9009/073/015 
Toto tis/o uvadljre pfifakturaci 

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze 

dne 1. 12. 2014 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Česká republika - Ministerstvo financí 

se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 

IČ: 00006947 

DiČ: Cl. 00006947 

za něhož jedná: Dipl.-lng. Miroslav Hejna - náměstek pro řízení sekce ICT 

e-mail: miroslav.hejna@mfcr.cz 

(dále jen jako "Objednatel") 

na straně jedné 

a 

T-Mobile Clech Repubtlc a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 

IČO: 64949681 

DiČ: CZ64949681 

zapsaná v obchodním rejstřfku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 

za něhož jedná: Dagmar Elbastawisi, Senior manažer licenčního kompetenčního centra, na 

základě pověření 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Č. účtu: 19-2271190247/0100 

e-mail: dagmar.elbastawisi@t-mobile.cz 

(dále jednotlivě jako "Dodavatel") 

na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany") 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen "prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě na 

pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 (dále jen "Rámcová smlouva H
) 

dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn ění pozdějších předpisů (dále jen 

"ZVl") a v souladu s U!it. § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanSký zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, k veřejné zakázce pod názvem "Pořizovánf licencí k produktům 

Microsoft", uveřejněné v Informačním systému ve'ejných zakázek pod evid. Č. 483369. 
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A. Dne 1.12.2014 uzavřela Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sfdlem Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7, I~: 00007064 (dále ien "Centrální zadavatel") s Dodavatelem 

Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu 

zadavateli a Pověřujícím zadavatelům plněnf vymezené v Rámcové smlouvě. 

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 

Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 

stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. 

c. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání 

dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, 

uzavírají Smluvn! strany, v souladu s Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí smlouvu. 

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny 

mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, nenl-Ii dále v této 

Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dOhodly, že otázky 

neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou. 

I. 

Předmět Prováděd smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, dodat 

Objednateli plnění specifikované v Příloze Č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným dále v této Prováděcf smlouvě, zejména potom v její Příloze Č. 1. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 

splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Kupnl cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 

smlouvy činl 734 442,78 EUR (slovy: sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet dva eur 

sedmdesát osm centů) bez DPH, tj. 888 675,76 EUR (slovy: osm set osmdesát osm tisíc 

šest set sedmdesát pět eur sedmdesát šest centů) včetně DPH. 
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2. Podrobné vymezeni celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku 

Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

3. Daňové doklady (faktury) pro účely této Prováděcí smlouvy budou vystaveny 

bezodkladně po ukončení minitendru vztaženého k této Prováděd smlouvě a v nich 

budou vyúčtovány veškerá plnění poskytnutá v rámci této Prováděcí smlouvy bez 

jakýchkoliv vad. 

4. Ostatní podmínky vztahující se k přepočtu ceny na koruny české, Ic platbě ceny za plnění 

poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcl smlouvy, jakož f lhůta splatnosti, jsou 

uvedeny v Rámcové smlouvě. 

III. 

Doba a místo dodání zboží 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plněni dle této Prováděcí 

smlouvy Objednateli nejpozději 20 dnů od podpisu smlouvy. 

2. Místem dodáni pl něnf Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy Je sídlo Objednatele 

uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy. 

IV. 

Ostatnf ujednání 

1. Veškerá ujednáni této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou 

smlouvou se řídl, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí 

smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. 

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od 

ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcl 

smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze 

oh ledně plněn í sjednaného v této Prováděd smlouvě. V otázkách touto Prováděcí 

smlouvou neupravených se použij í ustanovení Rámcové smlouvy. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanoveni této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 

nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 

neúčinnost ostatnfch ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvnf strany se zavazují 

nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 

straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 

účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodnrm a právním smyslem, 

případně uzavřlt smlouvu novou. 
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4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních 

stran. 

S. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha Č. 1- Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny 

pfíloha Č. 2 - Pověřeni jednající osoby Dodavatele 

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude 

považován za prvopis. Každá Smluvn ! strana obdrží po dvou (2) stejnopisech této 

Prováděcí smlouvy. Pověřující zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis této Prováděcf 

smlouvy. 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasi, rozumí jí 

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují. že tato Prováděcí smlouva 

byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně . 

Objednatel 

V Praze dne 

/~ ... 
2 7 -11- 2015 

Dipl.-Ing. Miros Hejna 

náměstek pro řízení sekce leT 

Ministerstvo financl 
118 10 Praha 1 - Letenské 1.5 

- t 85-
IC: 00006947 Dle. cZ000069'i7 
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Dodavatel 

V Praze dne 2 6 -11- 2015 

Dagmar Elbastawisi, 

Senior manažer licenčního 

kompetenčního centra, na základě 

pověření 
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Příloha č.l 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny 
1) pfedmětem plnění je: 

A. udělen i licence k produktům: 

086-01175 Visio5td AlNG LlcSAPk MVl 

P71-07280 WinSvrDataCtr ALNG UcSAPk MVl2Proc 

076-01 n6 Prjct AlNG UcSAPk MVL, 

8. poskytnutí podpory k produktClm: 
W06-01072 CoreCAL AlNG SA MVt Pltfrm UsrCAL 

269-12442 OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 

021-08258 OfficeStd AlNG SA MVl Pltfrm 

CX2-00093 

T9l-00223 

T6l-00238 

WinEntforSAwMOOP ALNG SA MVL Pltfrm 

Sy!'>ctr5td AlNG SA MVl2Proc 

SysCtrDatactr AlNG SA MVl2Proc 

C. poskytnutí služby Microsoft premler Support 

Procento sle 

Os/oSkU . -
021-<mS8 

076-01n6 

Ta.-OO238 
PIl-Onso 

CXHJOO93 
086-01175 

H51-C0096 
W06-010n 
;"91.-00223 

269-12442 

Cenacelkam 

HS1-00096 Premier ALNG cr ProEntSrvc PSS AnnualSprtCntrct Fndtn. 

Microsoft Premier Support poskytuje odbomé slufby (1) proaktivní při plánován i a realizaci IT projektů, (2) 

reaktivní v režimu 7x24 pfl fe~enr konkrétních technickych problémů, (3) onli ne neomezeného přístupu 

k Microsoft knowledge base, (4) dedikovaného technického managera (TAM), kteri ve spolupráci s odbornými 

pracovníky zákazníka zajišťuje nastavení a řízení všech těchto služeb, vč. osobní asistence pfi 'e~ení incidentů. 

EnterPl'ise 6: l7,rt. 

Cenovj Pole. Nt bhe"" 
Cena celkem 

Núev produklu 
hladina 

_m 
kusI\ . cena Ul kus 

ul roky bel . . • DPH 

OHlceStd ALNG SA MYL Pltfrm Government Enterprise 6 11981 63,51 €: 228254,94C 

PrjctAlJ,IG Lic5APk Moll Govemment Enternrise 6 227,(]3( 681,(lJ€ 

S sCtrOatactr ALNG SA MIIl2Proc Govemment Enterprlse 6 12 334,34C U(]36,24€ 

WlnSvrDataCtr ALNG LlcSAPk MVL 2Prnc Govemment Enterorise 6 12 231848€ 83465,28C 

Wl nEntforSAwMDOP Al NGSA MVl Pltfrm Govemment Enterprise 6 32,SS€ 117917,90€ 

VlsioStd ALNG LicSAPk MIlL Govemment Enterprise 6 1 1OO,74€ 302,22€ 

Premier AlNG CZ ProEntSrvc PSS AnnualSprtCntrct Fndtn Government Enterprlse 6 1 26645,73 € 79937,19€ 

CoreCALAlNGSA MYL P1tfrm USrCAL Govemment Enterprise 6 1,"" 37,23 € 161 m ,12 € 

S sCtrStdALNGSAMVl 2Proc Government Enterprise 6 

~ 
U2,64€ 14716$) ( 

OffjcePmPlus ALNG SA MVL Pltfrm Gcwemment Enterprise 6 84.68€. 2S404.00€ 
714 442,.71 € 

2) Plnění bude rozloženo do 3 ročnlch splátek, kdy fakturace bude provedena vždy na počátku daného období. 

Splátka Období Cena v EUR be.r: DPH 

Splátka č.l Po podpisu smlouvy 244814,26€ 

Splátka č.2 Únor 2016 244814,26 ( 

Splátka č .3 Únor 2017 244814,26 ( 

Cena celkem 134442,78€ 

3) Oaňov>{ doklad bude vystaven v korunách českých{CZK), pro přepočet bude poulit kurz vyhlášeny Ceskou 

národní bankou ke dni vystaven í daňového dokladu (faktury) za příslušné plnění, ostatnl podmínky se řídí dle 

Rámcové smlouvy na po~ízenr licencí k produktům Microsoft uzavřené 1.12.2014 s črslem MV-135761-117-SIKT-

2013. 

5/5 



~ . ·Mobile· 
PQV~A E Nr 

Společnost T-Mobile Czeeh Republie a.s., se sidlem v Praze 4, Tomlčkova 21 44/1 , PSČ 148 00, le 64949681 
(dále jen .Společnost"), zastoupená představenstvem, tímto PO Y ě f u j e nlže uvedeného zaměstnance : 

DAGMAR ELBASTAWISI 
nar. 10.07. 1971 

aby za Společnost jednala a 'f)'konáv.ala velkerá jednáni, která $()uvisl 58 smlouvami o ~f služeb 
elektronických komunikací a o prodeji komunikačnlch zařízení a jejich pffslušenství firemním zákazníkům 8. se 
smlouvami o zprostfedkovánf anebo spolupraci pn uzavírání uvedených smluV; partnerskými smlouvami, zejména se 
jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv. DAle Je zmocněnec oprávněn UZ8vfrat a ukončovat licenční 
smlouvy a smlouvy o zajištěnI nebo zprostředkováni licencí a služeb souvisejících s dodávkami software pro flremn! 
z!kaznlky a subjekty vefeJné správy od thrtích stran. 

Společnost dále pověřuje uvedeného zaměstnance, aby za společnost jednal a 1IYkonával veškerá jednání podle zákona 
o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabldky a prováděl veškeré právní úkony ve vehljných zakázkách a 
výběrových řízeních, zejména svým čestným prohllUením prokazoval základn! i další kveliflkačnf předpoklady pro p!n6ní 
veřejné zakázky, 

Pověfený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti jedná za SpoleČllost 
samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti, Zmocněnec není oprávněn zmocnit 
ani jnak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala za Společnost 

Podepisování pOYěfeného zaměstnance se děje tak., že k napsané nebo vytištěné obchodn! fi rmě společnosti či otisku 
razftka společností p'fipojí pověřeny zaměstnanec svůj podpis. 

SpoJačnost výslovně prohlašu)e a pověřený zaměstnanec bere na vědomL že jakákoliv jednání zaměstnance, která by 
byla v rozporu s prévními předpisy, nejsou v zájmu Společnosti a nejsou ani považována za jednáni v rámci činnosti 
Společnosti. 

-H6- 2111l 

~ ~~~.~ne ~ . :. : . ~: : .~ .. 
Marl< Kl 
předseda pfedstavenstva 

Toto pověřenI přijímám : 

SIDlOSPOl.féNOSn: 
T -Mobim Clech R!JjlI.Iblk a s. 
Tom~ 21.(4/1, 1-4-9 00 Praha 4, Czec:h Republlc 
C: 649 49 681, DiČ: CZ549 49681 

l4psellé. do OR u Městského MlUdu w Pram, B.3787 

./1Aj1 .. . _ ... _ 
Ing. Milan Vašina 
člen pfedstavenstva 

Dagmar Elbastawisl 



o.éfenJ - kga/izace 

DHné č1s1o oviro •• cl knihy :O-IV ••• .. ~\_~9.}_ .. .I2014 
Ovnllj~fe: 
I) MarkKLElN, nar. 30.9.1971, bytem oo..3Cldorf; 

Flemingweg 29 Spolková republika N!mecko, 
2) Ing. Milan VASlNA, nar. 11.2.1969, bytem 

Praha 6 - Bubeneč, Č.skomallnská 528113, 
jejk:b1 toloh .. t byla zJlltina z 6fednlbo pnlkuo, tulo listinu 
pi'ed notářem vlalJlooro~n6 podopsalL 
V pnze dno 5.6.1014 
No/dl pro""denlm /qlll/zoC#! tltodpo'lÚld %II obsd /lslŮly. 

Q<.~\\ena ll! 
i? • ~ JUDr. Milena Králová 

noWka v Praze 
• • 
~ .... 
1kav~ 

Je!: OOOilll),"71\WL.,;~ 1\ ln ..... l 
Il~O ~~ ~t tj I~ J' I . ................ lC;OOD06S1.1 D,C:czoo' 'l47 
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