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Prováděcí smlouva č. 2015_083 

Člslo Smlouvy MF 

9009/094/015 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze 

dne 1. 12. 2014 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Česká republika - Ministerstvo financí 

se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 

IČ: 00006947 

DiČ: CZ 00006947 

za něhož jedná: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna - náměstek pro řízení sekce leT 

e-mail: miroslav.hejna@mfcr.cz 

(dále jen jako "Objednatel") 

na straně jedné 

a 

T-Mobile Czech Republic a.5. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 

IČO: 64949681 

DiČ: CZ64949681 

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

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

základě pověření 

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

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

(dále jednotlivě jako "Dodavatel") 

na straně druhé 

(Objednate l a Dodavatel jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany") 

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

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

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

"ZVZ") a v souladu s ust . § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

1/7 



• • o. • • 
: :: . . ::: PIINtS1U\lYO VNf,. ... 
• •••••• • • C:t'H UPVlUlY •••••• ••• ••••••••• 

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

Microsoft", uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek pod evid. Č. 483369. 

Preambule 

A. Dne 1.12.2014 uzavřela Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 (dále jen "Centrální zadavatel") s Dodavatelem 

Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu 

zadavateli a Pověřujícím zadavatelům pln ění vymezené v Rámcové smlouvě. 

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

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

stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě . 

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

článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání 

dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, 

uzavírají Smluvní strany, v souladu S Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí smlouvu. 

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

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

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

neupravené v této Prováděcí smlouvě se říd í Rámcovou smlouvou. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

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

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

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

a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

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

splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Kupní cena 

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

smlouvy činí 732 994,07 EUR (slovy: sedm set třicet dva tisíc devět set devadesát čtyři 

eur sedm centů) bez DPH, tj. 886 922,82 EUR (slovy: osm set osmdesát šest tisíc devět 
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set dvacet dva eur osmdesát dva centu) včetně DPH, 

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku 

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

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

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

budou vyúčtovány veškerá plnění poskytnutá v rámci této Prováděcí smlouvy bez 

jakýchkoliv vad. 

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

poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou 

uvedeny v Rámcové smlouvě. 

III. 

Doba a místo dodání zboží 

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

smlouvy Objednateli nejpozději 20 dnů od podpisu smlouvy. 

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele 

uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy. 

IV. 

Ostatní ujednání 

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

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

smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. 

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

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

sm l ouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze 

ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí 

smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy. 

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

nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 

neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

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

straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 

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

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

stran. 

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

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

Příloha Č. 2 - Pověření jednající osoby Dodavatele 

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

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

Prováděcí smlouvy. Centrální zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis této Prováděcí 

smlouvy. 

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

a zavazují se kjejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 

byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

Objednatel 

V Praze dne 1 1 -12- 2015 

...... .............. 12-... 
Miroslav Hejna 

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

Náměstek pro řízení sekce leT 

Minislpr:,lv'J finanCi 
lIS 10 Praha I - LC(L'nsK:i !.5 

I fl.~ -

Je : 0000694~ D r ť.: · CZOf)flllfi',4 
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Dodavatel 

V Praze dne I I -12- 20í5 

Dagmar Elbastawisi, 

Senior manažer licenčního 

kompetenčního centra, na základě 

pověření 

tF· • 
T-Moblle Czech !Iepoblica.s. 
Tomíekonl2144/1 
143110 Praha ol 
ll: 649 49 681, DiČ CZ64949661 § 
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Přlloha Č. 1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezenf kupnf ceny 

1) předmětem plnění Je udělen r licence k produktům: 

SKU 

WQ&.01066 

021·08255 
CX2·00Q94 
086-01175 

076·01776 
7JQ-00341 

čtsloSkU 

i i 

Ceníkovv nazev licence 

CoreCAl AlNG UcSAPk MVl Pltfrm UsrCAl 
OfficeStd AlNG UcSAPk MYL Pltfrm 

WinEntforSAwMDOP AlNG UpgrdSAPk MVl Pltfrm 
VisioStd AlNG UcSAPk MVL 
Prict AlNG UcSAPk MVl 
SQLSvrEntCore ALNG Lic5APk MVl2lic CoreUc 

Název procluktu 
Cen .... 
hladina 

2) Fakturace bude provedena jednorázově neprodleně po podpisu smlouvy. 

Počet 

277 
727 
727 

89 
14 
32 

Po&l NabÍJeni I «''''''' .. m 
bezOPH 

3) Daňový doklad bude vystaven v korunách českých(CZK), pro přepočet bude poulit kurz vyhlášený Ceskou 
národnf bankou ke dni vystavení daňového dokladu (faktury) za příslušné plněn i, ostatnl podmínky se řídí dle 

Rámcové smlouvy na polllenl licencí k produktům Microsoft uzavřené 1.12.2014 s flslem MV-135761-117-SIKT-

2013. 
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