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1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení
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uzavřená mezi

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1
IČ :00006947
DIČ : CZ00006947

Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Praha 1
název banky, č.ú.: 3328001/0710

Osoba oprávněná jednat za Účastníka:
Ing. Stanislav Sankot
ředitel odboru 33
(dále jen „Účastník")

Telefónica Czech Republic,a. s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČ :60193336
DIČ : CZ60193336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
Bankovní spojeni:
UniCredit Bank a.s., č.ú.: 5001 14004 / 2700

Jejímž jménem jedná/zastoupená:
Bc. Pavel Gerstl
Top Account Manager
na základě Pověření
(dále jen „Telefónica)"

Vzhledem k tomu, že:
A. Účastník uveřejnil dne 6.6.2014 výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

malého rozsahu (dále jen „VZMR") s názvem „Mobilní telekomunikační služby pro Auditní orgán MF"
(dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") mimo režim ZVZ.

B. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka -
nabídka společnosti Telefónica.

1. Předmět Rámcové dohody
1.1 Předmětem této Rámcové dohody (dále též jen „Rámcová dohoda") je na stran ě jedné závazek společnosti

Telefónica poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací prost řednictvím mobilních sítí společnosti
Telefónica viz Příloha č. 3 (dále též jen „Služby") za zvýhodn ěných obchodních podmmek, a na straně druhé
závazek Účastníka odebírat Služby a řádně a včas platit vyúčtování za Služby poskytnuté mu dle této Rámcové
dohody po celou dobu ú činnosti této Rámcové dohody.

1.2 0 zříz°rd jednotlivých Služeb je Ú častník oprávněn požádat způsobem stanoveným Všeobecnými podmínkami.

1.3 Uzavřením této Rámcové dohody zařazuje Telefónica Účastníka do segmentu zákazníků z oblasti veřejné
správy (dále též jen „V S").

1.4 Účastník a společnost Telefónica prohlašují, že Služby dle čl. 1.1 Rámcové dohody budou poskytovány dle
podmínek této Rámcové dohody výhradně auditnímu orgánu Ministerstva financí ČR, tak jak je vymezeno
v předmětu zadávací dokumentace Účastníka viz Příloha č . 5. Smluvnf strany dále prohlašují, že Rámcová dohoda
o poskytováni služeb elektronických komunikací uzav řená mezi smluvními stranami této Rámcové dohody ze dne
12.10.1999, č. PRH/P/MAIp/34, ve znění jejích dodatků zůstává beze změn.
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2. Ceny
2.1 Telefónica se zavazuje účtovat Účastníkovi za Služby poskytnuté mu po dobu trvání této Rámcové dohody ceny

dle Ceníku pro firemní zákazníky - 02 Mobilní hlasová služba a 02 Mobilní internetové p řipojení (dále jen
„Ceník"), včetně přílohy Ceníku pro VS (dále jen „příslušná příloha"), vše ve znění účinném ke dni poskytnutí
Služby a dle cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohod ě viz Příloha č. 1, nebude-li dohodnuto jinak.
Účastník prohlašuje, že byl seznámen s Ceníkem, včetně příslušné přílohy, ve znění účinném ke dni uzavření této
Rámcové dohody. Ceník v aktuálním znění a další aktuální dokumenty jsou Účastníkovi k dispozici na
internetových stránkách spole čnosti Telefónica. Společnost Telefónica předá Účastníkovi na jeho žádost heslo
k individuálnímu chráněnému přístupu k aktuálnímu Ceníku a dalším dokumentům.

3. Práva a závazky stran dohody
3.1 Účastník se zavazuje zmocnit kontaktní osobu, která bude v rozsahu sv ěřených kompetenci oprávněna jednat se

společnosti Telefónica a zastupovat Účastníka v záležitostech souvisejících s touto Rámcovou smlouvou,
Učastnickou smlouvou, a jednotlivými Službami (dále jen „Kontaktní osoba"). Kontaktní osoba bude zmocněna
formulářem „Žádost o zavedeni/zrušení Kontaktní osoby". V případě zániku zmocnění Kontaktní osoby je
Účastník povinen bezodkladně o tom společnost Telefónica písemně informovat a formulářem „Žádost o
zavedení/zrušenf Kontaktní osoby" zmocnit novou Kontaktní osobu. Zmocní-li Ú častník více Kontaktních osob,
je každá z nich oprávněna jednat za Účastníka v rozsahu svěřených kompetencí samostatně .

3.2 Společnost Telefónica si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit přílohu č. 2 této Rámcové dohody. Každou
aktualizaci nebo změnu je společnost Telefónica povinna Účastníkovi oznámit.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dolu určitou 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody. Tato

Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tuto Rámcovou dohodu je
možné vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činf 6 týdnů a počíná běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi druhé smluvní straně .

4.2 Poskytování Služeb se řídí touto Rámcovou dohodou, účastnickou smlouvou, Platebními a obchodními
podmínkami (viz Příloha č. 4) a Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., (dále jen „VP") viz P říloha č . 7
pouze pokud tyto VP nejsou v rozporu s Platebními a obchodními podmínkami (viz P říloha č.4) nebo zadávacími
podmínkami Účastníka (viz Příloha č. 5). V případě rozporu VP s Platebními a obchodními podmínkami nebo se
zadávacími podmínkami Účastníka májí přednost Platební a obchodní podmínky nebo zadávací podmínky
Účastníka, s tím že v případě rozporu Platebních a obchodních podmínek viz P říloha č. 4 a zadávacích podmínek
Účastníka mají přednost vždy zadávací podmínky Účastníka. Jednostranná změna smluvních podmínek Rámcové
dohody ze strany společnosti Telefónica není vůči Účastníkovi účinná s výjimkou změn, jež jsou přímým
důsledkem kogentních ustanovení právních předpisů či povinností uložených rozhodnutfm p říslušného správního
orgánu zavazujícího společnost Telefónica.

4.3 Tato Rámcová dohoda se řídí zákonem Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
relevantními právními předpisy České republiky.

4.4 Práva vzniklá z této Rámcové dohody nesmí být postoupena bez p ředchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

4.5 Společnost Telefónica bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. společnost Telefónica je povinna poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Řídicího orgánu Operačního
programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost.

2

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic wwwo2.cz

zapsaná vObchodním rejstříku Městskěho soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I Č 60193336 DIČ CZ60193336

fdb ;i



2 6 -09- 2014

	

(7-
V Praze, dne

	

V Praze, dne
Česká republika - Ministerstvo financí

	

Telefónica C, ch Republic,a.s.

Minist stvo fi.n
Ing. Stanislav Praha 1 - Letenská 15

anl9t8 5
ředitel >a$6i4i47 DIč : 0200006947

*

	

*
* * *

O
P

PERAČNÍ
OGRAMR

TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VASÍ BUDOUCNOSTI

4.6 Společnost Telefónica je novinna uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně
originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) Č . 1083/2006 minimálně do konce roku
2025. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právnfch předpisech, musí
být použita pro úschovu tato delší lhůta.

4.7 Po dobu uvedenou v bodě 4.7 je společnost Telefónica povinna umožnit osobám oprávn ěným k výkonu kontroly
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Rámcové dohody.

4.8 Tato Rámcová dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Rámcové dohody a všech náležitostech, které smluvnf
strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Rámcové dohody. Žádný projev stran
učiněný při jednáni o této Rámcové dohodě ani projev učiněný po uzavření této Rámcové dohody nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanovenfmi této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4.9 Strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této Rámcové dohody byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v
odvětví týkajícím se předmětu plnění této Rámcové dohody, ledaže je v Rámcové dohod ě výslovně sjednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou v ědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

4.10 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Rámcové dohody v ěděly nebo
vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzav ření této Rámcové dohody. Kromě ujištění, ktera si strany
poskytly v této Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace p ři jednání o této
Rámcové dohodě . Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl
ohledně předmětu této Rámcové dohody.

4.11 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Změny, dodatky a doplnění této Rámcové dohody mohou být prováděny pouze písemnými, pořadově číslovanými
dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran; tímto není dot čeno ustanovení čl. 4.2 této
Rámcové dohody. Změny Všeobecných podmínek, Provozních podmínek a Ceníku se řídí Všeobecnými
podmínkami. Český text této Rámcové dohody je závazný.

4.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu p řečetly a na výraz souhlasu s jejím obsahem připojují
níže svůj podpis.

Pňllohy:
Č . 1 - Cenové ujednání;
č . 2 - Kontaktnf informace;
č . 3 - Specifikace předmětu plněni dle Rámcové dohody (dle P řílohy Č. 1 zadávací dokumentace Účastníka);
č . 4 - Platební a obchodní podmínky Účastníka
č. 5 - Zadávací podmínky Účastníka k veřejné zakázce pod názvem „Mobilní telekomunikační služby pro Auditnf

orgán MF", uveřejněné pod čj. MF-45683/2014/3303;
č . 6 - Nabídka společnosti Telefónica ze dne 16.6.2014;
č.7 - Všeobecné podmínky pro poskytování ve řejně dostupných služeb elektronických komunikacf spole čnosti

Telefónica Czech Republic, a.s. ú činné ke dni podpisu této Rámcové dohody;

3

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 26612 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic www.o2.cz

zapsaná v Obchodním rejsthku N.ěstskěho soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IC 60193336 DIČ C7_64193336

02 Czech Republi
Za Drumlovkou
140 22 Prah
DIČ : CZ 01

í -g-561 Top Account ^ anager

na základě Pověření



Příloha č.l

Cenové ujednání

a) Individuální nabídka

Individuální nabídka pro : Česká republika - Ministerstvo financí

Telefónica poskyme Účastníkovi následující individuální podmínky:

Hlasové mobilní služby I.

Počet SIM karet 209
Cena za měsíční paušál
včetně dat/SIM ( bez
DPH) 219,00 Kč

Minimální počet volných minut do
všech sítí 300

počet volných minut/měs 300
Minimální počet volných krátkých
textových zpráv (SMS)

50
počet volných sms/měs 50

Cena za měsíční paušál
včetně přenosu dat/209
SIM (bez DPH) 45 771,00 Kč

Cena za minutu volání do
všech síti " ČR nad rámec
volných minut (bez DPH) 2,70 Kč

Hlasové mobilní služby H.

Počet SIM karet 18
Cena za měsíční paušál
včetně dat/SIM ( bez
DPH) 684.00 Kč

Minimální počet volných minut do
všech sítí neomezené

počet volných minut/měs neomezené
Minimální počet volných krátkých
textových zpráv (SMS) neomezené

počet volných sms/měs neomezené

Cena za měsíční paušál
včetně přenosu dat/18
SIM (bez DPH) 12 312,00 Kč

Datové

	

mobilnf

	

službu

	

pro
přenosná PC

počet SIM karet 227 Cena za měsíční
paušál/SIM ( bez DPH) 199,00 Kč
Cena za měsíční paušál
/227 SIM (bez DPH) 45 173,00 Kč
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Cena za měsíční paušály /všechny SIM (bez DPH) 103 256,00 Kč
Cena za měsíční paušály /všechny SIM (s DPH) 124 939,76 Kč
DPH 21 683,76 Kč

Cena za minutu volání do všech sítí v ČR nad
rámec volných minut (bez DPH) 2,70 Kč
Cena za minutu voláni do všech sítí v ČR nad
rámec volných minut (s DPH) 3,27 Kč
DPH 0,57 Kč

Cena celkem (bez DPH) 103 258,70 Kč
Cena celkem (s DPH)

	

124 943,03 Kč
DPH celkem

	

21 684,33 Kč

Cena celkem za celé období trvání smlouvy (bez
DPH) 1 239 104,40 Kč
Cena celkem za celé období trván( smlouvy (s
DPH) 1 499 316,32 Kč
DPH celkem za celé období trvání smlouvy

	

_ 260 223,96 Kč
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Příloha č. 2

Kontaktní informace

Centrum péče o korporátní zákazníky společnosti Telefónica

Pro zefektivnění komunikace mezi Vámi a spol. Telefónica v oblasti telefonního kontaktu a administrativních úkon ů je
Vám v rámci nadstandardní péče k dispozici specialista Centra pé če o korporátní zákazníky.

Základní údaje o Centru péče o korporátní zákazníky pro účastníka Rámcové dohody:

Centrum je určeno pouze pro Kontaktní osoby (viz formulář Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní osoby)

Identifikační číslo účastníka:

• telefonní čísla pro přístup na Centrum péče o korporátní zákazníky:

*77

	

použijte pro volání z mobilního telefonu na území ČR

800 222 777

	

použijte pro volání z pevné sítě na území ČR

+ 420 720 720 777

	

použijte pro volání mimo území ČR (účtované volání)

• faxové číslo pro zasílání písemných materiálů: +420 271 481 750

•

	

e-mail: verejnaspravaCa%o2.com
samosprava@n,o2.com

• firemní stránky: www.o2.cz

• případné autorizované dealery Vám sdělí na lince *77
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Příloha č. 3

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování mobilních telefonních služeb pro zam ěstnance
Ministerstva fmancí - Auditní orgán, spolufinancovaných z prost ředků Evropské unie.

Minimální zadavatelem stanovené požadavky na poskytované služby vycházejí z reálných pot řeb zadavatele a
odpovídají stávajícímu stavu množství provolaných minut/krátkých textových zpráv.

Požadované služby jsou rozděleny do tří kategorií, kdy první dvě kategorie jsou hlasové služby rozdělené na služby I. a
služby Ii., kde služby I. odpovídají požadavků na vybavení referentů a služby II. odpovídají požadavkům na vybavení
řídících pracovníků . Poslední kategorie představuje datové služby ur čené pro přenosná PC. Veškeré požadavky jsou
vztaženy k měsíčním paušálním platbám.

Hlasové mobilní službu I.

Počet SIM karet 209

Minimální počet volných minut do všech síti 300

Minimální počet volných krátkých textových zpráv (SMS) 50

Převedeni nevyčerpaných minut a SMS
zúčtovacího obdobf

do

	

dalšího Ano

Zvýhodněné roamingové volání Ano

Doplňkové hlasové služby v mobilních sítích Přenos stávajících čísel

Virtuální podniková sit' Zařazení všech telefonních čísel do virtuální podnikové
sítě (VPN) a "olání v rámci této sítě VPN zdarma

Aktivace/blokace doplňkových služeb Ano, dle požadavku zadavatele

Jiná specifikace zadavatele V ceně služby bude dále centrální správa telefonních čísel,
přístup

	

k podrobnému

	

elektronickému

	

vyúčtování
pověřeným zaměstnancem/zaměstnanci zadavatele, služby
operátora, služby help desk,

Přenos dat ANO

Podporované typy přenosů dat GPRS/EDGE/UMTS

Minimální limit pro FUP 200 MB

Hlasové mobilní služby II.

Počet SIM karet 18

Minimální počet volných minut do všech sítí neomezené

Minimální počet volných krátkých textových zpráv (SMS) neomezené

Převedení nevyčerpaných minut a SMS do dalšího
zúčtovacího obdobf

Ano
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Zvýhodněné roamingové volání Ano

Doplňkové hlasové služby v mobilních sítích Přenos stávajících čísel

Virtualni podniková sit' Zařazení všech telefonních čísel do virtuální podnikové
sítě (VPN) a volání v rámci této sítě VPN zdarma

Aktivace/blokace doplňkových služeb Ano, dle požadavku zadavatele

Jiná specifikace zadavatele V ceně služby bude dále centrální správa telefonních čísel,
přístup

	

k podrobnému

	

elektronickému

	

vyúčtování
pověřeným zaměstnancem/zaměstnanci zadavatele, služby
operátora, služby help desk,

Přenos dat ANO

Podporované typy přenosů dat GPRS/EDGE/UMTS

Minimální limit pro FUP 1 GB

Datové mobilní službu pro p řenosná PC

Počet SIM karet 227

Aktivace/blokace doplňkových služeb Ano, dle požadavku zadavatele

Jiná specifikace zadavatele V ceně služby bude dále centrální správa telefonních čísel,
přístup

	

k podrobnému

	

elektronickému

	

vyúčtování
pověřeným zaměstnancem/zaměstnanci zadavatele, služby
operátora, služby help desk,

Přenos dat ANO

Podporované typy přenosů dat GPRS/EDGE/UMTS

Limit pro FUP 3 GB/měsíc

Minimální rychlost po vyčerpání FUP 128 Kbit/s
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Příloha č. 4

* **
OPERAČNÍ

	

*
PROGRAM

	

*
*TECHNICKÁ

POMOC
* * *

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Platební a obchodní podmínky

1. Platební částrA.

Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena bez DPH uvedená v P říloze Č . 1 Rámcové dohody je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a nep řekročitelnou, která zahrnuje
veškeré náklady spojené s realizací předmětu plněni Rámcové dohody (viz Příloha č. 3 Rámcové dohody), včetně
nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trváni Rámcové dohody činí:

bez DPH

	

1239104,40 Kč,

slovy (jeden milion dvě stě třicet devět tisfc jedno sto čtyři korun českých čtyřicet
haléřů),

DPH

	

21 % 260 223,96 Kč,

slovy (dvě stě šedesát tisíc dvě stě dvacet tři korun českých devadesát šest haléřů),

včetně DPH

	

1 499 316,32 Kč,

slovy (jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc tři sta šestnáct korun českých třicet
dva haléřů),

3. Podrobná specifikace celkové dohodnuté smluvnf ceny dle požadavk ů zadávací dokumentace Ú častníka je uvedena
v Příloze č . 1 Rámcové dohody -. Cenové ujednáni.

2. Vystavený daňový doklad/faktura musí obsahovat:
a) rozpis jednotlivých položek poskytnutých Služeb přesně dle Rámcové dohody,

uvedení jejich jednotkových cen,
zakázkové čfslo Rámcové dohody,
úplné bankovnf spojení společnosti Telefónica,
veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ"),
Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt „OPTP 2007-2013,
registrační Č. projektu „CZ.1.08/1.2.00/12.00154".

3. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Telefónica povinna předložit vyúčtování, který musí obsahovat
jednoznačné označení poskytnutých Služeb.
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4. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - daňového dokladu Účastníkovi.

5. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Účastníkovi nejpozději do 15. 12.,
nedohodnou-li se smluvní strany písemn ě jinak.

6. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Rámcové dohodě, pokud nebude obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře
nebude přiložen originál vyúčtování poskytnutých Služeb. Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoliv
však povinen, fakturu spole čnosti Telefónica před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny
plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravene faktury - daňového dokladu Účastníkovi.

7. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně .

2. Obchodní část

Poskytnutí předmětu plnění Rámcové dohody
1. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem plnění Letenská 525/15, Praha 1, 118

10.

2. Není-li v Rámcové dohodě ujednáno něco jiného, lze poskytnuté Služby považovat za
poskytnuté řádně a včas pouze v případě, že:

a) nemají žádné vady;
b) jsou způsobilé k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné zakázky, Rámcové dohody,

dokumentů předaných společnosti Telefónica či společnosti T elefónica známých;
c) Služby májí vlastnosti ujednané v Rámcové dohodě a vlastnosti, které Účastník očekává s ohledem na

povahu poskytovaných Služeb.

3. Poskytované Služby musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Účastníka v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

4. V případě, že předmět plnění zahrnuje poskytnuti služby, použijí se předcházející ustanovení
přiměřeně; Služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají být
podle Rámcové dohody poskytovány.

Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení
1. V případě prodlení společnosti Telefónica s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Rámcove dohody či

právních předpisů má Účastník právo uplatnit vůči společnosti Telefónica smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy:
pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Účastníka k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4. Účastník má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné
výši, pokud právní předpis nestanoví jinak.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Účastníkem je společnost
Telefónica, která řádně splnila své smluvní a zákonné povinnosti, oprávn ěna požadovat zaplacení úroku z prodlení
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ve výši stanovené právními předpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.)

6. Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany společnosti Telefónica se nepřipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém je prodlení způsobeno
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v případě neposkytnutí požadované součinnosti
vymezené v Rámcové dohodě .

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje spole čnost Telefónica povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

Náhrada škody
r-# 1. Společnost Telefónica odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Účastníkovi porušením

povinností vyplývajících z Rámcové dohody či právních předpisů, nestanoví-li právní předpis
jinak. Společnost Telefónica odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanovení této
Rámcové dohody, škody způsobené jiným protiprávním činem

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

Ochrana informací
1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Rámcové dohody bude v elektronické podob ě

zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu
Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou
vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Ú častníkem společnosti Telefónica v souvislosti s touto Rámcovou dohodou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Účastníka;
c) veškeré další informace, které budou Ú častníkem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152

zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů .

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Účastník povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze
strany společnosti Telefónica;

c) u nichž je společnost Telefónica schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím těchto informací od
Účastníka, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných
důvodů ;

d) které budou společnosti Telefónica po uzavření této Rámcové dohody sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
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5. Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3 výše, i když byly
získané náhodně nebo bez vědomí Účastníka a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, pokud se
týkají Účastníka či plnění této Rámcové dohody.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího
souhlasu, a to v jakékoliv formě. a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací.
Společnost Telefónica je povinna zabezpe čit veškeré důvěrné informace Účastníka proti odcizení nebo jinému
zneužití.

7. Společnost Telefónica se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této Rámcové dohody. Jiná
použití nejsou bez předchozího písemného svolení Ú častníka přípustná.

8.

	

Společnost Telefónica je povinna svého případného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a
respektováním práv Účastníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení smluvního vztahu;

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není společnost Telefónica oprávněna
'rypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto článku, je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý případ porušení.

Ukončení smluvního vztahu
1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu ur čitou 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody. Tato

Rámcová dohoda nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této Rámcové dohody skončí uplynutím doby uvedené v odst. l tohoto článku.
Uplynutím doby trvání Rámcové dohody není dot čena povinnost mlčenlivosti a další ustanovení kámcové
dohody, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto Rámcovou dohodou lze ukončit před uplynutím doby uvedené v odstavci l tohoto
článku písemnou dohodou ()Lou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Rámcové dohody z důvodů uvedených v této Rámcové dohodě a dále
z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

5. Účastník je mimo jiné oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci spole čnosti Telefónica;
b) Společnost Telefónica podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku společnosti

Telefónica nebo bude ve vztahu ke společnosti Telefónica vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými ú činky;
c) Společnost Telefónica bude odsouzena za úmyslný trestný čin.

6. Za podstatné porušení smlouvy spole čností Telefónica, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany
Účastníka, se považuje zejména:

a) prodleni společnosti Telefónica s poskytováním Služeb o více jak 30 kalendá řních dní po jejich zřízení;
přib) porušení povinnosti společnosti Telefónica odstranit závady technického nebo provozního charakteru

poskytování Služeb ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení Účastníkem;
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c) poskytování Služeb d le Rámcové dohody v rozporu s Rámcovou dohodou či právními předpisy;
d) nedodržováni jiných závazných dokumentů či předpisů společností Telefónica (zejména předpisů

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
e) jiné porušeni povinností spole čnosti Telefónica, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od

doručení výzvy Účastníka.

7. Za podstatné porušení smlouvy Ú častníkem, které je důvodem pro odstoupení Rámcové dohody ze strany
společnosti Telefónica, se považuje:

a) prodlení Účastnfka s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30 kalendářnfch dní, přičemž nárok na
úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Účastníka s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení
písemné výzvy společnosti Telefónica.

8. V případě odstoupení podle odst. 6 pfsm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném uplynutí p říslušné 30denní
lhůty Účastník oprávněn od Rámcové dohody jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany
společnosti Telefónica.

9. Odstoupeni je možné i v případě, že společnost Telefónica již Rámcovou dohodu částečně splnila. V případě
částečného odstoupení od rámcové dohody se cena za poskytnuté Služby snižuje o částky připadající na plnění,
která v důsledku odstoupeni společnost Telefónica není povinna provést či poskytnout.

10. Účastník má v případě odstoupeni Účasmíka od Rámcové dohody (kromě jiného) nárok na náhradu škody dle
příslušných právních předpisů a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěním
náhradního plnění.

11. Odstoupení od této Rámcové dohody musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení této
Rámcové dohody či právních předpisů, které zakládá oprávnění od Rámcové dohody odstoupit.

12. Smluvní vztah skončí dnem doručení cznámení o odstoupení od Rámcové dohody druhé smluvní straně, nebo
dnem uvedeným v oznámení.

13. Odstoupení od této s Rámcové dohody či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou
se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodleni, pokud již dosp ěl, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Rámcové dohody, zejména ujednáni o zp ůsobu
řešení sporů .

Rozhodné právo,řešení sporů
1. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Rámcové dohody nebo z jejího porušení, ukon čení
nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, není-li stanoveno právními p ředpisy jinak.

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady předmětu plnění
1. Společnost Telefónica poskytuje na předmět plnění specifikovaný v Rámcové dohodě záruku za jakost v délce

uvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne poskytnuti Služby Ú častníkovi. Vyplývá-li z Rámcové dohody či
prohlášení o záruce delší záru ční doba, platí taková delší záruční doba. Předcházející věta platí i v případě, že delší
záruční doba vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce či dodavatele předmětu plnění.

2. Jsou-li součástí předmětu plnění služby, běží záruční doba ve vztahu ke službám ode dne poskytnutí takových
služeb.

3. Společnost Telefónica se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 30ti kalendářních
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Společnost Telefónica je povinna vady odstranit opravou, vým ěnou nebo
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opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními p ředpisy podle
volby Účastníka.

4. V případě prodlení společnosti Telefónica s plněním práv Účastníka z vad předmětu plnění je společnost
Telefónica povinna uhradit Účastníkovi smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku Sankce - smluvní pokuta a
úrok z prodlení.

5. Pokud společnost Telefónica vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel oprávněn
uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo
prostřednictvím třetích osob a požadovat po společnosti Telefónica úhradu nákladů účelně vynaložených v
souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Učastníka na
odstoupení od Rámcové dohody.

6. Společnost Telefónica v rámci záruky odpovídá za to, že poskytované Služby budou v souladu s touto Rámcovou
dohodou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Společnost Telefónica zejména odpovídá za shodu
funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné
dohody jiným) protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této Rámcové dohody a
jejích příloh.

7. Společnost Telefónica neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Účastníkem či třetí stranou nad rámec úprav
schválených společností Telefónica či uvedených v dokumentaci p ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu plnění, s výjimkou případů,
kdy společnost Telefónica takové změny schválila nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci
předmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Účastníka či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;
d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

8. Pro uplatněni vad předmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Účastník je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u
společnosti Telefónica kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na to, kdy Účastník takové vady zjistil nebo mohl
zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptacf p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo
Účastníka uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

9. Pokut Účastník nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od
oznámení vad společnosti Telefónica do jejich úplného odstranění společností Telefónica.

10. Právy vyplývající z tohoto článku Rámcové dohody nejsou dotčena ani omezena práva Účastníka z vadného
plněni vyplývající z právních předpisů .

Změnu smlouvy
Tuto Rámcovou dohodu lze měnit nebo í íoplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Za písemnou formu nebude
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Závěrečná ustanovení
1. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Podpisy Rámcové dohody mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran s náležitostmi
stanovenými pro elektronicky podpis podle jiného právního předpisu. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že
Rámcová dohoda může být podepsána oboustranně v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podobě .
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3. Společnost Telefónica není oprávněna postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této Rámcové dohody č i
v souvislosti s touto Rámcovou dohodou ani tuto Rámcovou dohodu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z
této Rámcové dohody na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v důsledku něhož by došlo k převodu či
přechodu práv či povinností vyplývajících z této Rámcové dohody bez p ředchozího písemného souhlasu Ú častníka.

4. V případě, že by některé ustanovení této Rámcové dohody bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné či neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují
nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu
neplatného či neúčinného ustanoveni.

5. Společnost Telefónica je povinna dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), předkládat Účastníkovi podle §147a odst. l písm. c) ZVZ seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě
významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, a to 60 dnů od splnění Rámcové
dohody.

6. Společnost Telefónica je dále povinna dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh ůtě 90 dnů před dnem
předložení seznamu subdodavatelů .

7. Společnost Telefónica je povinna všechny písemné zprávy, písemné výstu?y a prezentace opat řit vizuální identitou
projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

Grafické řešení log :

Při použiti barevného tisku:

* * *
*

	

*
*
*

	

*

***
*

	

*
*

	

*
*

	

*
* * *

I i
OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

Při použití černobílého tisku:

OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKA
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

1 Ke stažení http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/df93ac53-3c04-4641-a2b3-423164737e75/Logo-manual .OPTP--
loga-ke-stazeni
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Příloha č . 5

Zadávací podmínky Účastníka k veřejné zakázce pod názvem „Mobilnf telekomunikační služby pro Auditní
orgán MF", uveřejněné pod čj. MF-45683/2014/3303;
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Gamin Výzva k podáni nabídky v četně zadávací...

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na ve řejnou zakázku malého
rozsahu

Zadavatel
Úřední název zadavatele:

MINISTERSTVO FINANCI

IČO: 00006947

Sídlo/místo podnikání:

Letenská 525/15
11800 Praha

Osoba oprávněná Jednat jménem čl za zadavatele:

Jaroslav Ulrich, Ing.

Kontaktní osoba:

Vít Tůma
Or3anlzačnl útvar: 33

Kontaktní adresa: Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika - CZE

Dodavatel
Úřední název dodavatele:

02 Czech Republic, a.s.

IČO: 60193336

Sidlormisto podnikání:

Za Brumlovkou 266/2

14000 Praha

Specifikace VZ
Název VZ: Mobilní telekomunikační služby pro Auditní orgán MF

Druh zadávacího řízeni: VZMR: Otevřená výzva

Druh VZ: Služby

Systémové číslo: T002/14N00012368

Evidenční číslo: 64: MF-45683/2014/3303

Dne

	

06.06.2014 16:46:00
detailVZ

Identifikace zadavatele
Jaroslav Ulrich, Ing.
Vít Tůma, Daniel Hetzer, Bc. Petr Novák

Specifikace záktadnich údaj ů o VZ

Název vZ

Název

	

Mobilní telekomunikační služby pro Auditní orgán MF

7rŮh Je eJr^ =kázkv

09.06.2014 09:54
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Výzva k podáni nabídky včetně zadávací...Gemin

Druh plněni

	

Služby

-:vidence, je-f± III. zadGvana na základě roi ^coVé smiou4-;

Ne

Evidence, cc !Fade výsleriP,ein zadávaci:r:o řízeliÍ

Výsledkem zadávacího řízeni bude

Předmět

Stručný popis

Pofcžky p ředmětu YZ

Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

Parametry

Název

Identifikace

Množství

Měrná Jednotka

Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hiavniho slovníku číselníku CPV

Popis

Parametry

Název

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

Uzavření jednorázové smlouvy

Předmětem plněni této veřejné zakázky malého rozsahu je
poskytován( mobilních telefonních služeb pro zaměstnance
Ministerstva financí - Auditní orgán, spolufinancovaných z
prostředků Evropské unie.

Hlasové mobilní služby I.

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

Přesná specifikace předmětu plněni je uvedena v p říloze Č. 1
této výzvy- tabulka Hlasové mobilní služby I Veškeré požadavky
jsou vztaženy k měsíčním paušálním platbám.

Operátor

209,00

účastník (SIM)

Hlasové mobilní služby II.

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

Přesná specifikace předmětu plněni je uvedena v p říloze
č. 1 této výzvy- tabulka Hlasové mobilní služby 11. Veškeré
požadavky jsou vztaženy k měsíčním paušálním platbám.

Operátor

18,00

účastník (SIM)

Hodnota

Hodnota
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Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

Datové mobilní služby pro přenosná PC

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

Přesná specifikace p ředmětu plněni je uvedena v příloze Č .
této výzvy- tabulka Datové mobilní služby pro p řenosná

PC. Veškeré požadavky jsou vztaženy k m ěsíčním paušálním
platbám.

Parametry

Název

	

Operátor

	

Hodnota

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

íjě ieni na Částí

IA)
227,00

účastník (SIM)

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ

Ne

VZMR: Otevřená výzva

P ředpokládaná doba plnění ve řejné zakázky
12 měsíců od podpisu smlouvy

Doba a místo pln ění

Obec
Ulice
číslo popisné
Č íslo orientační
Psč
Stát

ryz.: . `Tli tzt:'- plnení

Obec
Ulice
číslo popisné
č íslo orientační
Psč
Stát

Praha 1
Letenská
525
15
118 10
Česká republika

Česká republika

Stanoveni požadavků na kvalifikaci

,,,=;těr uozadovanýcil I<valifikačnich n řecipoklad

Požadavek na kvalifikaci dodavatel ů Prokázáni splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
(zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložen( některých

09.06.2014 09:54 319
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Název

K6d z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

Parametry

Datové mobilní služby pro přenosná PC

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

64212000-5 - Mobilní telefonní služby

Přesná specifikace p ředmětu plněn( je uvedena v p říloze č.
1 této výzvy- tabulka Datové mobilní služby pro p řenosná
PC. Veškeré požadavky jsou vztaženy k m ěsíčním paušálním
platbám.

Název

	

Operátor

	

Hodnota

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

)Ě lení na části

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ

227,00

účastník (SIM)

Ne

VZMR: Otev řená výzva

Předpokládaná doba pln ěni ve řejné zakázky
12 měsíců od podpisu smlouvy

Doba a místo plnění

Obec
Ulice
disk) popisné
disk) orientační
Psč
Stát

Dalš( místa pln ění

Obec
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Psč
Stát

Praha 1
Letenská
525
15
118 10

Česká republika

Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovanvch Kva!=.Tlkacních p ředl Ma:, ''

Požadavek na kvalifikaci dodavatel ů ' Prokázáni splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
(zadavatel má i p řesto právo vyžádat si p ředloženi některých
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dokladů od dodavatele, s nimž má být uzavřena smlouva, před
podpisem smlouvy)
} I Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
E I Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ

Předložen( čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a
finanční způsobilosti splnit ve řejnou zakázku
-, Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ

Základní kvalifikač t!i p ředpoklady

§ 53 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázáni kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. b)

Způsob orokázání kvalifikačních
předpokladů

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

§ 53 odst. 1 písm. c) Ano

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladu

§ 53 odst. 1 písm. f)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. g)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. h)

Způsob prokázáni kvalifikačních
předpokladu

§ 53 odst. 1 písm. i)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. j)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

§ 53 odst. 1 písm. k)

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano

čestným prohlášením

Ano
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Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

Způsob prokázání základních kvalifika čních
p ředpokladů

P rrtfesr.í 3a9:fIKaC:"í o ?nt:)ok!adv

§ 54 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

čestným prohlášením

čestným prohlášením nebo výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vedeného MMR. Z obsahu
čestného prohlášeni must být z řejmé, že dodavatel splňuje
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované
veřejným zadavatelem. Doklady prokazujfcf spln ěni základních
kvalifikačních předpokladů nesmělí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.

Ano

čestným prohlášením

r'e § 54 písm. b) Ano

Způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů

Způsob prokázání profesních kvalifika čních
předpokladů

recí,nické kvalifikat r ^ i p T°.°lt)ok If

Název kvalifikačního předpokladů

čestným prohlášením

čestným prohlášením nebo výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů vedeného MMR. Doklady
prokazující splněni profesních kvalifikačních předpoklad ů
nesměj( být start( 90 dnů ke dni podán( nabídky.

Osvědčeni ČTÚ

Rozsah požadovaných informaci a doklad ů die §14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Způsob prokázání splnění kvalifikačního
predpokladu

sken osvědčení

Minimální úrove ň kvalifikačního p ředpokladu platné

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřene kopie doklad ů .

F•tanoven '.i,^,7í•Jvat origlr,ái'ý p řec u2avr'En^7

Požadovat předložené dokumenty v originále Ano
či úřeaně ověřené kopii

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázán(, začíná běžet okamžikem skončeni lhůty pro podáni nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí ane

31.08.2014

Piatebni a obchodní podmínky

Smluvní podmínky

	

smlouvu vytvoří sám zadavatel (je sou část( zadávacích
podmínek)

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchaze č v nabídce dolož( doplněný návrh smlouvy, který
musí být v souladu s podmínkami ve řejné zakázky, zadávací dokumentace a jim p ředloženou nabídkou. V návrhu smlouvy p ředevším doplní
nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reaguji na podmínky zadávací dokumentace.
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Typ smlouvy s odkazem na § a určeni

	

Smlouva dle zák.89/2012 na Poskytováni služby pro pot řeby
zákona, podle kterého se bude právní vztah AO MF se zapracovanými relevantními ustanoveními
řídit

	

Obchodních a platebních podmínek Zadavatele uvedenými v
Příloze č.2.

Způsob a doba podání nabídky

17.06.2014 11:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prost řednictvím e-tržiště .

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium

	

Ekonomická výhodnost nabídky
Jakým postupem se stanov( 4sledné po řadí nabídek?

Poloautomatická

Ekonomická výhodnost stanovená s ohledem na provozní
náklady váha v% Dílč í hodnotící kritéria: A. Cena za měsíční
paušály s DPH(za veškeré poptávané SIM) 70 % B. Cena s
DPH za minutu volání nad rámec paušálu stanoveného pro
Hlasové mobilní služby I. (jednotná pro všechny sít ě v ČR) 30
% váha v % °odkritěria dílčího hodnotícího kritéria A.: i. Z toho
za Hlasové mooilnf služby I. 80 % ii. Z toho za Hlasové mobilní
služby II. 20 %

Postuo pro stanoveni výsledného po řadí při Losem
shodě nabídek
Postup pro stanoveni výsledného po řadí při shodě nabídek
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Ú častnit se losováni mají právo zájemci, kterých se losováni týká. O termínu
losováni je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prost řednictvím e-tržiště .

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících

	

Ne
osoby se zdravotním postižením:

Dílč í hodnotící knterí a st.:bkriten<.

Kriterium A. Cena za měsíční paušály s DPH(za veškere poptávané SIM)

A. Cena za měsíční paušály s DPH(za veškeré poptávané SIM)

nabídková cena

Kč

Požadovat členění nabídkové ceny na cenu Ano
bez DPH, s DPH a DPH:

Povaha

	

kvantitativní/objektivní - číselná hodnota kritéria je převzata z
nabídky (číselně vyjád řitelné kritérium)

Orientace

	

minimalizační/nákladové kritérium - klesajíc(, nižší je lepši

Váha

	

70,00
Absolutní omezení hodnot

Minimum

Maximum

Metoda hodnocení

Odůvodnění

Název

Typ

Jednotka

09.06.2014 09:54
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Omezeni hodnot pro účely hodnocení

Minimum

Maximum

Přímě zadáni hodnot do nabídkového

	

Ano
formulá ře

Způsob hodnoceni

Hodnoty kritéria budou p ředmětem

	

Ne
elektronické aukce

Způsob hodnoceni na základě nejnižší

	

s DPH
nabídkové ceny

Kriterium Cena s DPH za minutu volaní nad rámec paušálu stanoveného pro Hlasové mobilní služby I. (jednotná pro všechny sítě vp.4 ČR)

Název

	

Cena s DPH za minutu voláni nad rámec paušálu stanoveného
pro Hlasové mobilní služby I. (jednotná pro všechny sítě v ČR)

Typ

	

nabídková cena

Jednotka

	

Kč

Požadovat č lenění nabídkové ceny na cenu Ano
bez DPH, s DPH a DPH:

Povaha

	

kvantitativní/objektivní - číselná hodnota kritéria je převzata z
nabídky (č íselně vyjád řitelné kritérium)

Orientace

	

minimalizačnf/nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší

Váha

	

30,00
Absolutní omezeni hodnot

Minimum

Maximum
Omezeni hodnot pro účely hodnocení

Minimum

Maximum

Přímé zadání hodnot do nabídkového

	

Ano
formuláře

Způsob hodnocení

Hodnoty kritéria budou p ředmětem

	

Ne
elektronické aukce

Způsob hodnoceni na základ ě nejnižší

	

s DPH
nabídkové ceny

Specifikace e-aukce
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Použit e-aukci

	

Ne

požadavky fea zpracování a č lenění nabídky

ve kterem bude nabídka podána
český

Stai,oveni povinností podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové Ne
zprávy

Stanovení povinností sífrovat rfabíal,,u

Povinnost šifrovat nabídku

	

Ne

falši pCžnda'.',y na C^Sah. o ř fo. ^ fenPrl ^obbdky
Informace technické povahy vč. kódováni a šifrováni, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostfedky, jsou uvedeny v Provozním
Pádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště .

Další požadavky na obsah, p říp. členěni
nabídky

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plně r.?

Buae se konat prohlídka místa plnění

Otevíraní nabíde

Datum a čas konáni otevíráni nabídek

Bude otevíráni nabídek veřejné?

F realožení vzorkt°

Bude požadováno předložení vzorků?

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč
podáním nabídky akceptuje Povinnosti dodavatele v rámci
operačního programu OPTP (Opera ční program Technická
pomoc) uvedené v Pffloze č.4, která bude součastnf Smlouvy.
Uchazeč podáním nabídky souhlasí s podmínkami účasti v této
vefejné zakázce malého rozsahu uvedenými v Pffloze č. 3 této
výzvy.

17.06.2014 11:01:00

Ne

Ne

Ne

11v1 :není nrá';: -- 77na tr,onj inforn ct na profííu zadavatele

Vyloučení uchazeče oznámit jeho
uveřejněním

Uveřejnit oznámeni o výběru nejvhodnější
nabídky

Zpr.'Sr.)h om;fnika-e ?z ť zarint.ntef ' ac:'
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího ffzenf probíhá elektronicky prost řednictvím e-tržiště .
Pffpadné nezbytné telefonické či emailové dotazy přes kontaktní osoby na vysvětlení zadávacích podmínek must být následně
zadokumentovány a zvefejněny v tomto etržišti.

Ne

Ne
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Vytvořil

Doručeni

Vft Tůma, v.r.

Datum 06.06.2014 17:11:09

P řílohy

Název Soubor Velikost
Příloha č.l_Specifikace předmětu plněn( P říloha č.1 Soecifikace předmětuplněnl.doc 131,00 KB
Příloha č.2 Platební a obchodní podmínky P říloha č .2 Platební a obchodní podmínky.doc 215,50 KB
P říloha č.3 Další podmínky účasti uchazečů P říloha č .

	

Další podmínky účasti uchazečú.doc 100,00 KB
Příloha č.4 Povinnosti dodavatele v OPTP Příloha č.4 Povinnosti dodavatele v OPTP.doc 261,00 KB

Verze formulá ře

#

	

Vloženo

	

Poslední změna
1

	

06.06.2014 16:46 Vft T ůma

	

06.06.2014 17:03 Vit Tůma

	

právě zobrazena

09.06.2014 09:54
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Telefbnica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, Czech Republic
IC 60193335, www,o2.cz
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* * *
OPERAČNÍ

	

* * EVROPSKÁ UNIE
PROGRAM

	

* *
TECHNICKÁ

	

*
*

*
* *

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

POMOC INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

02
Úr VOD

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Název: "'MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO AUDITNÍ
ORGAN MP ""

2. Základní identifikační údaje Zadavatele

Název: Ministerstvo financí
Sídlo: Letenská 525/15,11800 Praha
le:

T

00006947
Kontaktní osoba Zadavatele: VIt Túma

3. Základní identifikační údaje Uchazeče
Obchodní firma nebo název: Telefónica Czech Republic, a.s.
Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Právní forma: Akciová společnost
IČIDIČ : 60193336 / CZ60193336
Bankovní spojeni: 500114004/2700 UniCredit Bank

Statutární zástupce:

P ředseda představenstva:
Luis Antonie Maivido
místopředseda představenstva:
Martin Vlček

2. místop ředseda p ředstavenstva:
Ing. Petr Slováček

členové p ředstavenstva:
Ing. Martin Bek, Míchal Frankl

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

zapsaná v Obchodním rejst říku Městského soudu v Praze.
oddíl B, vložka 2322

Osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče ve věci této
nabídky:

Bc, Pavel Gerstl - Top Account Manager, na základě Pověření
ze dne 9.6.2414

Tepl./fax: +420 602 454 268, +420 271 467 059
E-mail: pavelgerstl@o2.cz
Adresa pro doručování
písemnosti: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Datová schránka d79ch2h

Digitálně podepsal Bc. Pavel

Bc. Pavel DN: c=CZ, o=Telefónica Czech
Republic, a.s. [IČ 60193336],

rst1Gerstl

	

Datum: 2014 06.17 09:13:41
+02'00'

Sc. Pavel Gerstl - Top Account Manager
na základě Pověření ze dne 9.6.2014

N/658545/14/I^^

	

16,06.2014

V Praze dne 16,6,2014
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Uchazeč předkládá Pověření v samostatném dokumentu „Pove ření.pdf'
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02

OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

,...i;)

3 DOKLADY A DOKUMENTY K PROKÁZANÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE

3.1

	

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních p ředpokladů způsobem podle ustanoveni §

127 odst. I zákona Č. 137/2006 Sb. v platném znění předložením výpisu ze seznamu

kvalifíkovaných dodavatelů ; výpis je za řazen v kapitole 3.2..

Dále uchazeč předkládá prohlášeni ke skutečnostem dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) téhož

zákona.

N/958545/11 6.06.2014
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OPERAČNÍ

	

*
* * *

* EVROPSKÁ UNIE
PROGRAM

	

* *
* * EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TECHNICKÁ **
POMOC INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

02
Čestné prohlášení

Společnost Telefónica Czech Republic, a,s.. sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ
14022, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2322, jako uchazeč ve věci účasti na ve řejné zakázce s názvem „Mobilní
telekomunikační služby pro Auditnf orgán MF", vyhlášené zadavatelem Ministerstvo financi, se

sídlem Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 00006947 čestně prohlašuje, že:

f) nemá v evidenci daní zachyceny jakékoliv da ňové nedoplatky a tedy ani nedoplatky
vyplývající z neplnění zákonné povinnost) ve vztahu ke spot řební dani v ČR i v zahrani č í.

V Praze dne 16.6.2014
Digitálně podepsal Be. Pavel

Bc. Pavel Gerstl
DN: c=CZ, o=Telefónica Czech
Republic, a.s. [IC 60193336],

G e rstl

	

ou-35204, cn=Bc. Pavel Gerstl,
serialNumber=P359658
Datum: 2014.06.17 09:13:51
+02'00'

Bc. Pavel Gerstl
Top Account Manager
na základě Pověření ze dne 9.6.2014

N/958545/14/RG 16.06.2014
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1 PROGRAM
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POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3.2

	

PROFESNI KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních p ředpoklad ů způsobem podle ustanovení §
127 odst. 1 zákona č . 13712006 Sb. v platném zněni - p ředložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatel ů .

Kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ů je vložena na ntsledujfcfoh 5 listech.

-15

N/958545/14IRG

	

I&0&2014
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INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel ů
vedeného podle § 125 a násled. zákona Č. 137/2006 Sb„ o verejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

Údaje o aoaavatell zapsaní v seznamu k 22,06.2014

1, identifikační údaje o dodavateli

	

1.1.

	

Obchodní firma/Nízev
Telefánica Czech Republic, as.

Právní forma
Akciová společnost

	

1.3.

	

Sídlo
Za Brumlovkou 266/2
14000 Praha
Česká republika

	

1.4.

	

IČO
60193336

1.5.

	

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárnlm orgánu
Luis Antonio Malvido předseda představenstva
Ing. Martin Vlčsk i, mistopredseda představenstva
Ing. Petr Slové^ček 2. mistopredseds představenstva
Ing. Martin Bak člen představenstva
Ing. Michal Frank' tlen představenstva

Způsob a rozsah jednání
Jménem společnosti jedná p ředstavenstvo, a to bud všichni členové představenstva nebo
společně nejméně dva č lenové představenstva.

1.6.

	

Ostatní osoby oprávnění jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení
osoby

Právní titul jednáni jménem nebo za
dodavatele

Způsob a rozsah
jednáni

Datum platnost)
do

Lucie Vančfkovli Pověřeni Viz. pozn0mks 1 za
tabulkou 31.01,2015

Pozn. 1
Zastupováni společnosti ve věci zajištění změn údajů v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Je
oprávněna v této věci činit veškeré právní úkony a jednáni. včetně podpisu dokumentů .

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž spln ěni dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:
• § 53 odst. 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organzovan4 zloč inecké
skupiny, trestný č in účastí na organizované zločinecké skupině , legalizace výnosů z trestné
činností, podílnictví, p řijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového

1V19585451141RG 16.06.2014
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podvodu, včatni propadů, kdy o popravu nebo pokus nebo účaslenstvi na takovém tteatnim
činu, nebo doélo k zahlazeni odsouzena za spéchártf takovdho tttastněho b tu: jde-b a privníckou
osobu. musí tento předpoktao splňovat jsk tater právniek* osoba. tak jaji atatutámt orgán rebó
každy člen statutámiho orgán, s ja-II statutimim orgánem dodavatele č í členem stalutitrxlto
orgánu dodavatele právnická osoba. ru st tento ptedpoktad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární organ nebo katily člen statut*miho orgánu tt+to pravnlcké osoby: podává-k nabtwuu Ct
žádost o účast zafhrantčnt prttinieká asoba.prostřednictvlm své organizační miot* must
ptedookled podia tohoto plamene splňovat vedla uvedených osob rovnbž vedoucí této organizační
sítky: lento zikladht kvilttikatni předpoklad must dodavatel splňovat iak ve vztahu k 'zemi
Česko republiky tak k zemi svého sidle. emletá podnikání čr bydliště,

• § 53 ódst l písm. p}
nebyt pravomocně odsouzen pro trestily čin, jehot skutková podstata souvfet s pretdmétam
podnikána dodavatele tod* zvdtštnich právních předpisů nebo doéto k zahlazeni odsouzeni za
apáchant takového trestnáho činu, jde-li c právnickou nsotru, mwsi line. padminku splňovat jak tato
právnická (mobs, tak jerf ststubkmi orgán nebo katdý člen atatutárnlho orgánu a je-li statutámim
organen• dodavatele Ča členemstatutěmaho orgánu dodavatele ptévni ltá osoba, must tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osolte, trik jet• statutarnt orgán nebo každy C[en statutámiho
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční oravnicka oeoCa
prostřednfctvim své organizačn{ skotky, musí předpotded podle toňatp ptsrnene splňovat, vedle
uvedenych osop rovnež vidovat tělo organirračnf stptky; tento záktaánt kvatillkační pt edpoklad
must oodavátel splňovat jak ve vztahu k lizenti Caaké r ubliky, tak tt zemi svého sidle, mlse
podel ttnf či bydliště.

• 5.53 odst 1 pism. c)
vposlednsoh !tech letech nenaplnit skutkovou podstatu jednaní nekalé soutěže formou poaplácent
podia zvtkštnlbo právnino předpisu,

• § 53 ads! 1 ptsm d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v postednsah ttsoh letech nepmbéhkr insolvenént řízem
v němí bylo vydáno rozhodnuti o ůpadku nebo tnsolvenčnf névrh nebyl zamitnut prat*, to majetek
nepostačuje k uhrade nákladů insovenantno lizem nebo nebyt konkurs zruěsm proto, 2a majetek
byl zcela nepostsčuliet nebo zavedena nucená správa podle zvláátntch právnrcn předpisto,

• § $3 odst. pi'sm E)
nati vikvidaci,

.

	

§ 53 odst 1 písm, q
nemá v avsdenci dent zachyceny stanové nedoplatky, a to Jak v Čeew' recublce. tak v zemi sidfs,
miste podnikáni či byd5šte dodavatele,

• 5 59 oast. i p'sm g)
nemá nedoplatek na poCstnetn a na panam na verejne zdravotni aopitént, a to jak v Casité
republic*, tak v zemi sedle. ovate podnikáni či bydMt& dodavatel,

• § 53 octet. 1 p lam. h)
němá nedoplatek ne popelnám a or, Naněts na soeiáktt;zebrzpečenr a ptfspivku na e átni politiku
s*mistnanostf a to jets v České republice. tak v zeml sidt., mleta podnikáni či Indilitii dodavatele

• 5 53 odst 1 pram. j)
nabyt v posledních 3 ;stech pravomocné discpttnárně potrestán či mu nebylo pravomocná uloteno
kárně opatřeni podle rná*mrch pravnich predp'aú, jest podte á 54 pram d) požadováno prokázaní
ooborné způsoblfostt podia zvláštních právnfčtt předpisů, pokud dodavatel vykonava tuto č innost
prosttadr

	

m odpovědného zástupce neoo

	

osoby odpovtdajiol za činnost dodavatele
vztahuje se tento ptadpoktad na tyto esocy

• ý 53 oder olam t)
Hani veden v rejstříku osob se zákazerm plném ve řaeinych zakázek,

• § 53 ndat 1 shun k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocné uložena pokuta ze umožněni výkonu nelegárnr práce
podlí zvlilě tilt0 právního Předpssu.
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Strom 3 x a.

3. Praiser., kvailfikačnl p^rdpoklady^ iajki>t splntdni dodavatel prokázal

3.1 F'rofesni kvaliNkačnt praapolrlady dla ustanovani 3 64 slam a) dodavatel li ►okiUtbala

Vypisam z arocrtotlntho rtyst řiku

3:2 Oprava ni k podnikdnl dle ustanoveni; 64 pram. bl dodavatel prukazal:

Nllazav dókktadu Vystavit P#sdm8i podt+iksnt
č̂miloat vyatavanl platnost‘

<ásvAdFalrN o raslsraci
2p1TM8CkBl6ř^U

Cold *wool
banks, Praha

w„ pare Nas

	

tow=dr
-

27 04.201i
\,-._._

•

	

^o^^
Riěsbká-tic
Praha 4

i`1nnoYtufrrlNl;h poadcia, voúniF
ůčebis;lul, varier* ¢aAav^i Wawa

^
OO,QA201

^

MOM Z
#h+rnesemileěr`o}^.

►fls4ia71 térs
Prahi^ 4

Mont#t.•xpravg• ,rms

	

rXA+iR^t
sěékblakych zarfzWtl tta.tta.241 s1

WRa 1
tlmaahnaWlhc 11ACSSt:A.člet

Prahy A
patir3tiovMrl Schenk** ouzo k

%anrani ru►}saai< a mob 4d 09 •1Ql i
*Seiko
+ýD^

z US
^-

t^s.g6.2411

^

tivr+a4lorrrkeha
a^jstrRau

MPat
^

ra ^ ProlaMova thrum va wietasKbé .

--^

	

+MOatski fat
tavnoalansis$ho Provssrir^+ Savo, ioG=h men a Gl r7B.2011
raiment', :Pfau 4 cldalraifoNha ,

1^

	

Would dali3ivnostsruasho 1i r^ha +reiathRu
Von zeniénrěCalcych Sower C8 pB.2ot 1

yyEm z
ítvnoerRfUNLkR,o

[oP!Ylkti

^Mpk3kačasr
Praha 4

_.-
'VIZ rmznbtrka 8 28iaQSIIkQi1 Cal?t.^.2o11

^

^fe

r^i^

	

y^
+YS^IeMě 1#a1 4rrobe *mod e skríhr'r^etMtedsa:

v p^

	

v

	

st J 2#wrosleraVěho ta pbulAa

	

a 2 ObAA.20 + 1

pozn. 1
Zapis do registru poskytavaltelú niatebnich služeb ioalékio rozsahu s opritvnenrm poskyto•eat pistabnl

- podle g 3 oast. 1 plsm g} zakorta o platetsnim **t, provedent platatxrl transakce poskytovatelem
slides ekktronic3cych komunikacl, ;estdšta )e .souhlas Oita a proue gentm platební transakce divín
proslfredntcxvsm etextranickúho karrn;n čCačrdho zafFzenr•
Pozn. 2
Výroba, rnstalac?. opravy aiektrickýcn staraiú a přfstraiů etektromckýctl a telekomuntkačrif Wh zatszenl
Pozn. 3
Wydavatelsrcé čfhnasti poiygraflcka vvroba. kn;:ha řskč a kopírovac= pram
Výroba, rozmnožovani. distnbuce, protla), pronájem zvukových a zvukorč-+tbrt,t,nwr;h zAznarnů a
výroba nenahraných nosičů údapú a záznamů
Výroba elektronických aotrčástsk, alektrirdcjrch zaíizeni a výroba a opravy eňatctrick3'Oc't stop. přiatrol'u
a e+eztronickínch zařizenl pracuitcith ra malbm napěti
Pňpravn6 a áoKorrGpvaci rtavebrl práce. speciaiirzovani atavabnt činnost
Zprostfedkavánáobchottu a slukeb
Vektoobchod a tliatocbchod
Sktadov*nt, baleni zboží, manipulace s nákladem a technické &tnosws v dopravě
Poskytovaná software, poraaenatvi v obrasu rri řor.macnich terhnotogfi: zpracováni dat, tsflstingavě a
souaise)icf čmncati a webova portály
Činnost ínfom•ač.+Nch a zpravAoajSkych kancela ři

10

N1958545J 14/RG

	

16.06.2014



OPERAČNÍ
PROGRAM
TECH NICKA
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Slrane4x 4

Rrbalitti4 člnnaet. 4ipráva a amain narnovltdstf
Proná}em a pťr{f:cvin v ěci .rnovrlyuh
Pnradertskěl a iccnzultačnt činnost, zpracevsěnt caoborný4:h tuuctií a posvdkd
lirojektgvanr alarrtrk:kých zařiz.eni
Výzkum a vyrvg v pbiaš#t přiocadnicM a teclNricfcých věd neti° apoksčunských ved
Rskcyrnrii činnost. marketing, rnediátnl zastoupeni
Shutby v obiarstl adminlstratlvni správy a iili4iby orgari9zaěné trospadžd`ské povany
tiAlmoškotni *hays a vzděiávánf, pořěd6ni kurzťl školeni, vitebli ietctcsrek# činnosti
Provozověrií kullturnfati, kulturmě»vzdetávactoh a zátwrmtch zatiza:rci, pořlědánl kulturnictb prr: ►dukct.
zěbaai vjstisv, valatrh;t, přehHdatt prodejnteh a obdobniioh aicct
Opravy ar údrtasa potTab pro domlcnost ptedm>EtG kutttltnl povahy. výlebkO irimně ntechatlky,
optických OM* a medal
Wroba rtlěřicich, zikušabnkh, raavlgačnrch, opttcrcycbi a fCioyratlCkj+CJ'+ pčistrojita:zshzani

13 Odbornou zpúiaobílost dal.ustamoveni * tí4 porn, dj dodavatel prokázal:

Nézev dokladu

	

47bsa^h cJoklndu

	

i VyeEavái^ ^..w..
10ssseEan Meta

	

v a. pc¢nsn3ka t sit rAětidw,c., ( LEetrjf lel^7rana. Jrulasl sold
Datum vystaveni

ap.aaťntz

Datum platndsr

P4{>:rt> 1

Veřejná pevná kraarsunikačnr air; iitamni rarseh: ^eska 3apuori 4a
- Vetejná mcabšni Momuríikačnl str: úzomni rozsah: Cssaca repudiíica
- Várejně dostupr+a teteknna slútba.. Služba paslc.ytovába^ekci vef+ejně dostupná. ;mewl( rozsah:
4:,ešiul repubiska

Ostatní Nesavé služhy Služba není nas cyť;YVá+39 jako veřejně oo;stupr3á_ uzamnf rozsah: ť:eska
repubiaka
- Ostatní hlasové sJažby. Služba i.e post .rytována jaicfs vai'e;r!a dostupna, ir.ternru rczaal. Osaka
republika
- Prarvejam oacrunú> Službaraan.t o5

	

nu jako veřejně oastupna:uzemni roman: Česká oaaudaiea
Pror:ajem okruhu. Služba je poskytclvrcla laird veFCjetiě dostupná rizernnj roxsafv: Cestci repubflKa

_ Šíření rpzhtasováha a televizniho aígnál;t.SlJžba íe positytována jako veřeině dostupná úzernnF
=ash. Cask* republika
Vent rozhlasového a televiznthn aigbuilc;,Služba neni poekytavsana pica veí5aliná dostupná 4jzrantni

*ozeah' Ceskěr republika
- Služby ,pt+enoau dal Služba nerri poslc.ytovema laxo veřejně dostupnš;rizen+nlxczsah: Čask;ě
republika
^ Síu#t3y přenosu dal Služce je poskytdvána jak4 ve t:ině daxtupnř., l+zarnni rozsah: Casio republlkai
- Služby přístupu k *iti Hairnet .Siužasa)n rac+skyrevěnalaka veřeině dostrspná ;ázemn; omen: Česká
repubirka
- Srutasy tsřJetupu k síti lntern.¢*. Služba non, poskytována Jala vptej^ doalupné:, ůzemnv rnzsan:
Časka „apublika

4 Datum podinl Ž'dosti o zápis no summit a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznarnu one '+t 12.2004. Ro řhoonutf o zap,su doaavateie do
seznamu nabylo pr;ěvní srost dne 12.0.1 2005.
Poslední aktuatizacs ,zápisu v seznamu byla provedena tre 21.05.2014.

Spravnost tohoto výpisu se ootvtauje
teská republika-Ministerstvo pr'o mistr i rozvoj

Datum} 22.052014
Evídančrti čista CP2lh400456d

čiWnoncF«
wtr a
9ííe 2]í233t
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INVESTICE DO VADÍ BUDOUCNOSTI

Seznam kvaliPimvan<ch dodavatclú

Ověřuji pod pořadovým číslem V 480/2014, to tato iistina, která vuriikta
$evedeninn výstupu z infnrcnačnffio systému votejně správy el.ektrouiel.é
podoby do podoby listinnO, skládající se L 4 List-0, se doa)ovnč shoduje
s obsahem výstupu x intánmačasí.hr+ systétrtu reftjné správy v elaktrvniei5é
pociobč

[}vétajloi osuba: Konečná Ivxma

V Praze dne 22.05. 2014

yfi':ex

	

^•
riaE

	

^

I.^^
Podpis :

ltl^'Al ů̂̂ ',t : ,^t•a^zr,^...

	

r
1400G jhvF' I . tit? ...xki1 i'iU'li
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3.3

	

EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST

Čestné prohlášeni

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSC
14022, IC 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským[ soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2322, jako uchazeč ve věci účasti na ve řejné zakázce s názvem ,Mobilní
telekomunikační služby pro Auditni orgán MF", vyhlášené zadavatelem Ministerstvo financi, se
sldlem Letenská 525/15, Praha 1, PSC 118 00, IC 00006947 čestně prohlašuje, že

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto ve řejnou zakázku.

V Praze dne 16.6.2014

Bc. Pavel
Gerstl

Digitálně podepsal Be. Pavel Carat]
DN: c=CZ, o=Telefónica Czech
Republic, a.s. [IC 60193336],
ou=35204, cn=Bc. Pavel Carat],
serlalNumber=P359658
Datum: 2014.06.17 09:14:01 +02'00'.... ........................ .

Sc. Pavel Gerstl
Top Account Manager
na základě Pověření ze dne 9,6.2014

13
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3.4

	

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč prokazuje splněni technických kvalifikačních p ředpokladů způsobem podle ustanovení §
14 zákona Č. 127/2005 Sb.. a elektronických komunikacích v platném zn ění p ředložením
Osvědčení Českého telekomunikačního ú řadu, které je v prosté kopii vloženo na následujících
listech

14
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As*

č eský t a lekomunikatni 6 ř ad
DUEIOR

	

00LAS'T PRAH 'h. bq s,‘Uerrt SoKnio.sx.a 219 Pra )1 ;1 9

poStayni pfshridi‘a C'2 225 02 PI aha 025

t

	

*A Cut**

	

&ad kttAle ;en ,Ufad , pone § ,4 oast. 5 anode c, 12:12005 $o
c;.-,",,- t, efeipromkyct ltdnluniitavch

	

o zri*ne rtdktery'ch aoiwsejicion za'Koriu (take,
i. elaktaro.diokých Kornoriitaclch';, ve zněni pozděAi‘t ů̂etiois'j, Ira ztUoadě salelefb zrrOny

vat* vykonávaně komuowa?.-.ni tionasti a žádosti o vydanl osutdeenl sdelerl many
,,.inirnenýcb tidajii doru6s*l-t Otadu one 30, 4. 2012 a jejich daAlc,h dopln ěn;, v stn.iladu
s 13 ddst. .Ka.Kdna , ; 2Z2005

	

v'vdavá

osvědčeni č 51 616
o sdéieni změny oznámenýcn údajů

pravnlcke *sob*. Alf icie ritlfikaft doaje uru %Lleieťv zsnčnv

bcnodril firm;

	

Teleia3nlca Czech Republic, as.
Mrs:ea sidla-.

	

Za Brurniovkou 28614 140 22, Praha
!domtlfikatnl řásio:

	

001 93 336

dolvrztwcl, le Iato outgo sdttiila =Any iidaju. &denied) v dznarredi hurriurlikatni činnosti
laws je potlnikbnan v elektroruckýcil Koriun)kaclcb
Ka dri sabianl 2rffbny oznart*nyeh 1o:31u jsou oznarieriy tyrto kamunikačni činraaastí:

,., ar>=We peed Icomuc$Kacnl s čt
:Jzerrrqi mzsalr Ceaka redublika

Vefeina rnnrvlt I‘omtaitsahfl sn
1:J4 am' rozsalr ddsiol redubitho

VeřajnA dostup , i,a telefonnt siuN;(a
Siu2ba js poskytovdna

	

vatojn,5 dost.pnd.
Uzernnj rozsat Gasket republlka

Ostaaru hlasové stlsŽby
Slu2ba nerd' pdsxyovana Alto Weir* tioStuprci
Uzemri° rdzsak

	

repubka

0sta,, ii ř‘Iasove Nulty
Slu,tba poskytována jako veřejr* dostupna.
Ůzevuli =slob: Česká repubNka
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ŠRori rczhlasolěho a televíznlho seyiniu
Služba nenl pos?ytověne;ako veee n() aas?upnv
Uzemni rozsah: Caski republika
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Stk.zoy přenosu dat
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4 OSTATNÍ DOKLADY A DOKUMENTY

4,1	 VÁZANOST NABÍDKOU

Čestné prohlášení

Společnost Telefónica lizech Republic, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PS Č
14022, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2322, jako uchaze č ve věci účasti na veřejné zakázce s názvem „Mobilní
telekomunikační služby pro Auditní orgán MF", vyhlášené zadavatelem Ministerstvo financí. se
sídlem Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 00006947 čestně prohlašuje, že

je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, která skončí dne 3t8.2014.

V Praze dne 16.6.2014

Bc. Pavel
Gerstl

Digitálně podepsal Bc. Pavel Gerstl
DN. c=CZ, a=Telefónica Czech
Republic, a.s. [IČ 601933361,
ou=35204, cn Bc. Pavel Garet,
seAWNunber=P359656
Datum: 2014.06.17 09:14:11 +02'00'

Bc. Pavel Gerstl
Top Account Manager
na základě Pověření ze dne 9.62014

Id/958545114/RG
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4.2

	

DOKLADY DLE § 68 ODST. 3 PÍSM. Aj AŽ c) .ZÁKONA

Čestné prohlášení

Společnost Telefónica Czech Republic, as., sir-Item Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2. PS Č
14022, IC 60193336, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Mě tským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2322 jako uchaze č ve věci účasti na ve řejně zakázce s názvem „Mobilní
telekomunikační služby pro Auditní orgán MP, vyhlášen ě zadavatelem Ministerstvo financí, se
sídlem Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 00, IC 00006947 Čestně prohlašuje, že

a) nikdo ze statutárních orgán ů nebo č lenů statutárních orgán ů nebyl
v pracovněprávním, tunkčnim č i obdobném poměru u zadavatele v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podáni nabídek.

b) má formu akciové společnosti a níže p ředkládá p řehled vlastníků akcii, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základní ho kapitálu, vyhotovený ve lh ůtě pro podáni
nabídek.

Jediným akcioná řem s podílem akcii vyšším než 10 % je

PPF Arena 2 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí

c) uchazeč neuzav řel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního zákona Č .
143/2001 Sb., o ochraně hospodá řské soutěže, ve znění pozdě iších předpisů , v souvislosti se
zadávanou ve řejnou zakázkou.

V Praze dneI6,6.2014

Bc. Pavel
Gerstl

DigitAlně podepsal Bc. Pavel Gant]
DR: c=CZ, o=Telefónica Czech
Republic, a.s. DC 601933361
ou=35204, cn=Bc. Pavel Gerstl,
serialNumber=P359658
Datum: 2014.06.17 09:15:01 .02'00'

...... ..................... .

Bc. Pavel Gerstl
Top Account Manager

na základě Pověření ze dne 9.6,2014
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02
CENOVÁ NABÍDKA

Hlasové mobilní služby L

Počet SIM karet 209 Cena za měsíční paušál včetně
datlSIM ( bez DPH) 219,00 Kč

Minimální počet volných minut do
všech sítí 300 počet volných minutlměs 300

Minimální počet volných krátkých
textových zpráv (SMS) 50 počet volných smslměs 50

Cena za měsični paušál včetně
p řenosu dat/209 SIM (bez DPH) 45 771,44 Kč

Cena za minutu volání do všech
síti v ČR nad rámec volných
minut ( bez DPH )

2,70 Kč

Hlasové mobilní službu II.

Počet SIM karet 18 Cena za měsíční paušál včetně
dat/SIM ( bez DPH) 684,00 K6

Minimální počet volných minut do
všech síti neomezené počet volných minut/m ěs neomezené

Minimální počet volných krátkých
textových zpráv (SMS) neomezené počet volných smslměs neomezené

Cena za měsíční paušál včetně
p řenosu dat/18 SIM (bez DPH) 12 312,00 Kč

Datové mobilní služby pro přenosná,
PC

Počet SIM karet 227 Cena za měsíční paušál/SIM (
bez DPH) 199,00 Kč

Cena za měsični paušál /227 SIM
(bez DPH) 45 173,00 Kč

N/956545/14/RG 16.06.2014
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Cena za měsíční paušály /všechny SIM (bez DPH) 103 256,00 Kč

Cena za měsíční paušály /všechny SIM (s DPH) 124 939,76 Kč

DPH 21 684,76 Kč

Cena za minutu voláni do všech síti v ČR nad rámec

volných minut ( bez DPH)
2,70 Kč

Cena za minutu volání do všech síti v ČR nad rámec

volných minut ( s DPH)
3,27 Kč_

DPH 0,57 Kč

Cena celkem (box DPH) 103 258,70 Kč

Cena celkem (s DPH) 124 943,03 Kč

DPH celkem 21 685,33 Kč

Cena celkem za celé období trváni smlouvy (bez DPH) _

	

1 239 104,40 Kč_
Cena celkem za celé období trváni smlouvy (s DPH) 1 499 316,32 Kč
DPH celkem za celé období trvání smlouvy 260 223,96 Kč
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6 NÁVRH SMLOUVY

Uchazeč p ředkládá Návrh smlouvy v samostatném dokumentu „Návrh smlouvy.pd ť
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SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VE ŘEJN Ě DOSTUPNÝCH SLUŽEB
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti 02 Czech Republic a.s.

Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK"), ustanovením
§ 1751 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, a zákonem č . 284/2009 Sb., o platebním styku.

Znění úč inné od 1.7.2014

1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1 Co obsahují: Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VP") upravují podmínky pro poskytování ve řejně dostupných služeb
elektronických komunikací podle p říslušných mezinárodn ě uznávaných standardů na územ( České republiky („ČR") a
s nimi souvisejících služeb včetně služeb s p řidanou hodnotou (dále jen „Služba" nebo „Služby") a také provád ěni
platebních transakci ve smyslu zákona č . 284/2009 Sb., o platebním styku, způsobem podle čl. 15 těchto VP (dále jen
„Platební transakce") pod obchodní zna čkou „02" společností 02 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2, PS Č 140 22, zapsanou v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2322, IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336 (dále jen „02"), na základ ě účastnické smlouvy o poskytováni ve řejně dostupné
služby elektronických komunikací (dále jen „Ú častnická smlouva", resp. „Smlouva").

1.2 Pevné i mobilní sítě : Služby jsou poskytovány prost řednictvím ve řejných pevných (dále jen „Pevné sít ě ") a ve řejných
mobilních sítí elektronických komunikací 02 (dále jen „Mobilní sítě "), p řípadně smluvního operatora (dále souhrnn ě jako
„Sítě "). Dostupnost Služeb je podmín ěna pokrytím území Sítěmi, technickými možnostmi Sítí a dalšími vlivy, zejména
fyzikálními, které mohou kvalitu Služeb ovlivnit.

1.3 Na co se nevztahují. Tyto VP se nevztahují zejména na smluvní vztahy upravující poskytování ve řejné dálnopisné
služby, ve řejné telegrafní služby, služby ú čelové telefonní sítě, provoz veřejných telefonních automatů , p ředplacené
služby v Mobilní síti a dále p řístup k sítím a službám elektronických komunikací a p ř i řazeným prost ředkům a propojení
upravených v § 78 a násl. ZoEK ani na prodej, nájem a opravy telekomunika čních koncových za řízení.

1.4 Účastník a Uživatel: Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzav řela s 02 Smlouvu (dále jen
„Ú častník"). Uživatelem se rozumí každý, kdo Službu 02 využívá (dále jen „Uživatel"). Zájemcem se rozumí fyzická nebo
právnická osoba, která zahájila s 02 jednání o uzav ření Smlouvy (dále jen „Zájemce").

	

1.5

	

Smluvní podmínky: Tyto VP tvoří „Smluvní podmínky" spolu se Specifikacemi, Ceníky a Provozními podmínkami, které
obsahuj( popis každé z poskytovaných Služeb a další práva a povinnosti 02 a Ú častníka pro danou Službu, p řípadně
úpravu odlišnou od těchto VP. Smluvní podmínky nelze m ěnit na základě jakýchkoliv faktických úkon ů (praxe stran).

1.6 Ceny: Ceníky 02 (dále jen „Ceníky") upravuj( zejména ceny za jednotlivé Služby, ceny týkajíc( se Speciálních nabídek,
ceny za nájem koncových za řízení, výši smluvních pokut za porušení povinností podle Smlouvy, jakož i podmínky, za
nichž se tyto ceny a smluvní pokuty uplatní. V Cenících m ůže být dále uvedena nabídka druh ů servisních služeb.

2. Uzavírání Smlouvy

2.1 Jak uzav řít Smlouvu: Návrh na uzav řeni Smlouvy (dále jen „Návrh") uplat ňuje Zájemce na n ěkterém z formulá řu
Specifikace služby vydaných k tomuto ú čelu 02, které jsou k dispozici zejména ve zna čkových prodejnách 02,
u obchodních zástupců 02, na určených místech 02 pro styk s ve řejnosti (dále jen „Kontaktní místa") a na internetových
stránkách 02 vvww.o2.cz (dále jen „Internetové stránky") nebo m ůže být Zájemci zaslán na vyžádání poštou nebo e-
mailem.

	

2.2

	

Co je třeba uvést a doložit: V Návrhu uvede Zájemce následující osobní, resp. identifika ční a jiné údaje ke své osob ě :
2.2.1

	

Právnická osoba uvede zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, pop ř . sídlo organiza ční složky na území
ČR, a IČ , jméno, p říjmení, bydliště, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu osoby oprávn ěné jednat
jménem této právnické osoby.

2.2.2

	

Podnikající fyzická osoba uvede jméno a p řfjmenf, pop ř. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a I Č ,
bylo-li p řiděleno, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu.

1



2.2.3

	

Nepodnikající fyzická osoba uvede jméno a p říjmení, bydliště, datum narozeni a rodné číslo fyzické osoby,
bylo-li přiděleno, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu.

Pokud je Zájemce plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též da ňové identifikační č íslo (DIČ ). Zájemce p ředkládá
dva identifikační doklady, z nichž jedním musí být ob čanský průkaz; jeho číslo Zájemce uvede v Návrhu. Druhým
z dokladů m ůže být jakýkoli jiný doklad vydaný státem a opat řený fotografii, p řípadně též rodný list.

Jedná-Ii za fyzickou osobu zástupce, uvede kromě údaj ů o fyzické osobě též své identifika ční údaje. Účastník, resp. jeho
zástupce, výslovn ě souhlasí s tím, že 02 je pro ú čely identifikace oprávn ěna zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a
pravost dokladů , pořídit kopie doklad ů a tyto kopie archivovat. 02 má právo vyžádat si od Účastníka doložení údaj ů
uvedených v Návrhu, a to zejména v p řípadech důvodnéhc podez ření, že nejsou pravdivé. Rozsah, účel a podmínky
zpracování takových údaj ů jsou uvedeny v čI. 6. 02 může Účastníka vyzvat, aby se z d ů ležitého d ůvodu souvisejícího
s poskytováním Služeb osobn ě dostavil do stanovené zna čkové prodejny 02, p ř ičemž d ůvod musí být uveden ve výzvě .
Účastník se zavazuje takové výzvě vyhovět. Udaje uvedené v tomto odst. 2.2 jsou nutné pro uzav ření Smlouvy ve smyslu
odst. 6.2.

V p řípadě , že je Smlouva uzavřena rodičem ve prospěch dítěte, plynou ze Smlouvy práva i povinnosti tomuto rodiči.
Pokud s tím dítě po dosažení zletilosti vyslov( souhlas, bude Smlouva zavazovat výhradn ě tohoto zletilého. V opačném
p řípadě Smlouva pokračuje výhradně s rodičem jako Ú častníkem.

2.3 Autorizovaný účastník a identifika ční klíč: Za Autorizovaného účastníka se Účastník považuje v p řípadě , že Účastník,
resp. jeho zástupce, doložil údaje dle odst. 2.2 p ři uzavření Smlouvy identifika čními doklady, a to za své fyzické
p řítomnosti, a v návaznosti na to mu byl ze strany 02 p řidělen identifikační klíč. Tento klič může mít podobu
identifikačních prostředků , at již vydaných t řetí stranou a vydaných či uznávaných 02, anebo podobu alfanumerického
kódu pro identifikaci p ři elektronické či telefonické komunikaci s 02 (dále jen „Identifika ční klíč ").

2.4 Primárně písemně : Návrh uplatňuje Zájemce písemnou formou, a to zpravidla osobn ě na Kontaktních místech. Př i
provádění právních úkon ů souvisejících s uzav řením Smlouvy, jejími změnami nebo jejím ukon čením se Zájemce m ůže
nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Plná moc se ud ěluje písemně a podpis Zájemce musí být
ú ředně ověřen. Podepsat Návrh je možné také vlastnoru čním podpisem do elektronického souboru digitálním perem za
pomoci snímací podložky nebo tabletu (vlastnoru čním digitálním podpisem).

2.5 Lze využít i prostředky komunikace na dálku: Zájemce je oprávněn uplatnit Návrh elektronicky či případně
telefonicky pouze v tom p řípadě, pokud Provozní podmínky ke všem Službám, jejichž z řízen( v Návrhu požaduje,
umožňuji tuto formu podáni žádosti o z řízení Služby a současně Zájemce splňuje veškeré požadavky stanovené
ve Smluvních podmínkách.

2.6 Služba se zřizuje po vyplnění Specifikace: Návrh tvo ří vyplněný formulá ř „Specifikace služby" pro z řízení vybrané
Služby (dále jen „Specifikace"). Pokud Zájemce ve Specifikaci neuvede n ěkteré parametry týkající se požadované Služby,
platí, že jejich nastavení je oprávn ěna provést 02. K následnému zřízení další Služby či změně nastavení Služeb dojde
vyplněním další Specifikace.

2.7 Pro náležitosti Specifikace, pro její p řijetí, odmítnutí a pro ověření možnosti z řízení nové Služby v rámci již uzav řené
Smlouvy platí dále p říslušná úprava v Provozních podmínkách pro danou Službu. Pokud to 02 umožní, Služba m ůže být
zřízena i na základě žádosti podané v jiné než písemné formě, dnem zřízení Služby se v takovém p řípadě rozumí zejména
den podpisu p ředávacího protokolu Služby Ú častníkem nebo jeho oprávn ěným zástupcem nebo den doru čení oznámení
o zřízení Služby Ú častníkovi. Konkrétní zp ůsob stanoví 02 v Provozních podmínkách pro jednotlivé druhy Služeb.

2.8 Prověření v registru SOLUS: Podáním Návrhu souhlasí Zájemce s tím, aby 02 získala informace o jeho platební
morálce a dúvěryhodnosti (zejména informace o povaze a rozsahu p řípadného porušení d řívějších závazků) nutné
k posouzení Návrhu, a to z negativní databáze sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, I Č 69346925
(dále jen „SOLUS"), jehož je 02 členem.

	

2.9

	

Kdy smlouvu neuzav řeme nebo službu nez řídíme: Pokud Zájemce nesplní podmínky stanovené pro uzav ření
Smlouvy, zejména když Zájemce:
a) úmyslně uvedl nesprávné osobni nebo identifikační údaje,
b) uvedl neúplné osobní nebo identifika ční údaje anebo v rozporu s odst. 2.2 nedodal doklady prokazujíc) správnost

uvedených údaj ů ,
c) neplnil nebo neplní své závazky v ůči 02 nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky

nebude plnit,
d) nesložil u 02 požadované zálohy či jistoty v souladu s aktuálními Ceníky,
e) vstoupil dc likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízeni, byl u něj

zamítnut návrh na zahájení insolven čního řízení pro nedostatek jeho majetku, na základ ě porušení povinností ve
smyslu § 122 odst. 2 insolven čního zákona v období soudem prohlášeného moratoria nebo byl u n ěj zahájen výkon
rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku,

f) odmítl z řízení Služby podle technických podmínek definovaných 02,
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g) odkázal na své obchodní podmínky, které svým obsahem odporuji Smluvním podmínkám, nebo
h) Smluvní podmínky p řijal s výhradou, dodatkem č i odchylkou anebo podmínky zrekapituloval jinými slovy.

D ůvody odmítnutí 02 sdělí Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendá řních dn ů ode dne doru čení Návrhu. Složil-li Zájemce,
jehož Návrh byl odmítnut, jistotu nebo zálohu, bude Zájemci ze strany 02 vrácena nejpozději do 60 kalendá řních dn ů
ode dne odmítnutí Návrhu.

2.10 Přijetí Návrhu: Pokud Zájemce splní všechny podmínky specifikované dle těchto VP, 02 akceptuje Návrh a zajistí jeho
odeslání zpět Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendá řních dnů ode dne p řevzetí. Ve stejné lh ůtě 02 p řípadně Zájemci
sdě lí, které požadované Služby nebude na základ ě p říslušných Provozních podmínek možné z řídit.

2.11 Doba trvání Smlouvy a akceptace: Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a úč innosti
dnem podpisu Specifikace oběma smluvními stranami, nejpozději však dnem doru čení informace o akceptaci Návrhu
druhé smluvní stran ě . Podepisuje-li Zájemce Specifikaci již podepsanou ze strany 02, je povinen odeslat jedno podepsané
vyhotovení bez zbytečného odkladu zpět 02. Za informaci o akceptaci Návrhu se považuje též z řízení požadované
Služby.

2.12 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzav řené na dálku: Smlouva m ůže být uzav řena i v jiné než písemné
formě . Dnem uzavření Smlouvy v jiné než písemné form ě se rozumí den doručení informace o akceptaci Návrhu ze strany
02 Zájemci, nebo den zřízení Služby, podle toho, která skutečnost nastane d říve. Pokud je Smlouva uzav řena pomoct
prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání má Ú častník p ři splnění zákonných
předpoklad ů právo od Smlouvy odstoupit bez udání d ůvodů do 14 dn ů ode dne, kdy od 02 obdrž( informace o
podstatných náležitostech uzav řené Smlouvy. Totéž platí i pro zm ěnu Smlouvy. Odstoupí-li Ú častník od Smlouvy a 02 již
započala s poskytováním Služeb na výslovnou žádost Ú častníka, je Ú častník povinen 02 uhradit cenu nebo její pom ě rnou
část za poskytnuté plněni. Za výslovnou žádost o poskytnuti Služby se považuje uskute čnění odchozího volání, odeslání
SMS/MMS, uskutečnění datového spojení, nebo potvrzeni v úvodním menu p ři instalaci Služby. P ři odstoupen( od zm ěny
Smlouvy dojde k navrácení Smlouvy do stavu p řed změnou, a to k datu doručeni odstoupeni. Odstoupení je nutné
odeslat v dané lh ůtě písemně na adresu sídla 02 uvedenou v odst. 1.1. K odstoupení lze využit vzorový formulá ř .

2.13 Přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele: Zájemce nebo Účastník m ůže požádat o zřízení Služby na
telefonním čísle, které má být p řeneseno od jiného poskytovatele. Žádost o p řenesení čísla je nedílnou součástí
Specifikace. Zájemce je povinen ve Specifikaci uvést platný identifikační kód - číslo výpovědi opouštěného poskytovatele
(„ČVOP"), pop ř. pokud opouštěný poskytovatel ČVOP nevytvá ří, jiným způsobem prokázat, že k požadovanému datu
přeneseni čísla dojde k ukončení služby u opouštěného poskytovatele. Služba bude z řízena na p řeneseném čísle do 4
pracovních dn ů od doručení žádosti 02, ne však d říve než je ukon čena smlouva u opouštěného poskytovatele. Služba
bude zřízena:
a) v Mobilní síti na nové SIM kartě , kterou Účastník obdrží od 02, nebo
b) v Pevne síti na p řípojce, která musí být aktivní k požadovanému datu p řenesení čísla.
Podrobnější pravidla pro jednotlivé druhy Služeb mohou být stanovena v Provozních podmínkách.

3. Práva a povinnosti 02

	

3.1

	

02 se zavazuje zejména:

a) (kvalita služeb) poskytovat Službu v obvyklé kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky Ú častníka byly uspokojovány
v souladu se Smluvními podmínkami v četně podmínek uvedených ve Specifikaci p říslušné Služby,

b) (údržba Síti) udržovat své Sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality
stanovené p říslušnými právními p ředpisy a normami,

c) (odstraňování závad) odstra ňovat závady vzniklé v Sítích či na za řízeních 02 co nejd říve, to znamená nejpozd ěji
do pěti kalendářních dn ů v p řípadech, kdy to bude technicky možné. Stejn ě bude 02 postupovat i v p řípadě , kdy je
závada způsobena důsledky vyšší moci ve smyslu občanského zákoníku,

d) (lhůty pro zřízení Služby) zřídit Službu ve lh ůtě stanovené v Provozních podmínkách, p říp. v Ceníku, nebyla-li s
Účastníkem dohodnuta jiná lh ůta, jakož i v takové souvislosti provést jiné zm ěny Smlouvy v dohodnuté lh ůtě ,

e) (vyrovnání při předčasném ukončení Smlouvy) stanovit v Ceníku, pokud s Ú častníkem sjedná uzavření Smlouvy
nebo z řízeni Služby na dobu ur čitou, p ř iměřený nárok na vyrovnání v p řípadě p ředčasného ukončeni takové Služby
nebo Smlouvy. 0 výši takového nároku bude 02 Ú častníka bezplatně informovat prostřednictvím zákaznické Zinky.

	

3.2

	

02 je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení oprávn ěna zejména:

a) (zálohy a jistoty) požadovat od Ú častníka složení záloh, jistot nebo poskytnutí jiné záruky, nap ř. ručení atp.,
na veškeré poskytované či Účastníkem požadované Služby,

b) (stanovení limitů) stanovit pro poskytování Služeb limity, zejména finan ční, které se budou zpravidla vztahovat ke
stanovenému časovému období (nap ř. den, zúčtovací období apod.),
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17.1 Starší smluvní vztahy zůstávají v platnosti: Veškeré právní vztahy v oblasti poskytování Služeb vzniklé mezi 02 a
Účastníkem p řed nabytím ú č innosti těchto VP zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za Smlouvu ve
smyslu čI. 2 a řídí se aktuálními Smluvními podmínkami. Jednotlivé smluvní vztahy se považují za Služby z řízené dle čl. 2
na základě Smlouvy. Nastaveni Služeb se tím automaticky nem ěn(. 02 je oprávn ěna od Ú častníka požadovat dopln ění č i
doložení údaj ů k dostatečné identifikaci. Za sou části Smlouvy se považuji i Rámcové smlouvy, cenové piany a obdobné
dokumenty upravující podmínky poskytování Služeb.

17.2 Platnost d řívějších formulářů : Po p řechodnou dobu počínající ú činností těchto VP mohou být z provozních
a technických důvodů na straně 02 uzavírány smluvní vztahy i na základě tiskopisů používaných do ú činnosti těchto VP.

17.3 Jedna Účastnická smlouva: V p říoadě, že Účastník z řídil více Služeb (netýká se P ředplacených Služeb), tvo ří všechny
Služby součást jedné Smlouvy a každá další se považuje za zm ěnu Smlouvy již uzavřené ve smyslu čI. 9.

17.4 Ustanoveni VP, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po ukon čení Smlouvy, a to až do úplného vy řízení všech práv a nárok ů
ze Smlouvy plynoucích.

17.5 Smluvní podmínky a jejich změny: 02 je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvo řící Smluvní
podmínky p ři změně technických, provozních, obchodních nebo organiza čních podmínek na stran ě 02 nebo na trhu
poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních p ředpisů . 02 je
povinna o takových zm ěnách informovat Ú častníka a také uve řejnit příslušné informace v každé své provozovn ě a na
Internetových strankách nejmén ě 1 měsíc p řed nabytím ú činnosti takových zm ěn.

17.6 Pokud se jedná o změnu podstatných náležitost( smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až q) ZoEK nebo pokud se
jedná o :měny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postaven( Ú častníka, je 02 povinna prokazateln ě informovat
Účastníka o jeho právu zrušit dotčenou Službu ke dni nabytí ú činnosti zm ěny bez sankce v p řípadě, že nové podmínky
nebude akceptovat. Tato informace bude Ú častníkovi poskytnuta zp ůsohem, který si Ú častník zvolil pro zasílání
vyúčtování.

17.9

	

Tyto VP nabývají úč innosti dne 1.7.2014.

V Praze dne 30.5.2014

Jménem společnosti 02 Czech Republic a.s.
představenstvo

informativní povahu.

17.7 Při pochybnostech rozhodují záznamy 02: Při pochybnostech o tom, zda byla služba poskytnuta nebo zda byl úkon
(volání, odeslání elektronické, faxové zprávy, vyzvednutí č i načtení dané položky v systému 02, zpráva, výzva, upomínka,
apod.) proveden, je rozhodujíc( výpis z provozu úst ředny nebo systému 02 nebo p říslušného roamingového operátora.

17.8 Český text dokumentů tvo řících Smluvní podmínky je závazný. P řípadné p řeklady do jiných jazyk ů malí pouze

Fraha^,l,.tc» fi IŠ

g‘Aki

00006947 DIC: CZO I 06947
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