
* MINISTtRSTVO VNITRA
• CtSKt MPUBLIKY

Prováděcí smlouva č. 2018 070 

č. j. MV-126516-12/SIK5-2018

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze

dne 1.12. 2014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název: Ministerstvo vnitra ČR - odbor provozu informačních technologií a komunikací
se sídlem: Nad Štolou 3,170 34 Praha 7 
IČO:00007064 
DIČ: CZ00007064

korespondenční adresa: Nám. Hrdinů 3, Praha 4,140 21

(dále jen jako „Objednatel")

na straně jedné 
a
název: T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
IČO:64949681 
DIČ: CZ64949681

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

(dále jednotlivě jako „Dodavatel") 

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany")
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MINISTERSTVO VNITRA
ClSKť REPURUKY

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 
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 plnění vymezené v Rámcové smlouvě.

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě.

C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 
článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody 
o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají 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-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky 
neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou.

I.

Předmět 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. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
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MINISTERSTVO VNITRA 
CfcSRt REPUBLIKY

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí 365 673,44 EUR (slovy: tři sta šedesát pět tisíc šest set sedmdesát tři eur 
čtyřicet čtyři centů) bez DPH, tj. 442 464,86 EUR (slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta 
šedesát čtyři eur osmdesát šest centů) 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. 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.

Doba a místo dodání zboží

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu.

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 
smlouvě 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,
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účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 
případně uzavřít smlouvu novou.

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.

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 k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.
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• MINISTERSTVO VNITRA
• ČHKf MPUtLlKY

Příloha č. 1
Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny

Cisto sku Název produktu Program Způsob nabídky Úroveň Počet kusů
Ceníková cena

zakus
Nabízení

cena za kus
Cena celkem

bez DPH
^W 4438~ ExchgStdCAL 2016 SNGL MVL DvcCAL Corporate Select Plus 0 800 57,00 € 43,72 € 34 976,00 6

12176 ExchgSvrStd SNGL LicSAPk Corporate Select Plus D 3 1 041,00 € 798,45 € 2 395,35 €
W-05582 OfficeProPlus 2016 SNGL Nfi/L Corporate Select Plus D 150 427,006 327,516 49 126,50 €
W 8-05172 WinSvrCAL 2016 SNGL MVL DvcCAL Corporate Select Plus D 800 25,006 19,1B € 15 344,00 €
' 59-06602 SQLCAL 2017 SNGL MVL DvcCAL Corporate Select Plus D 800 176,00 € 134,99 € 107 992,00 €
3EA-00268 WinSvrOCCore SNGL SA NWL 2Lic CoreLic Corporate Select Plus D 72 486,006 372,76 € 26 838,72 6
9EM-00261 WinSvrSTDCore 2016 SNGL MVL 16Lic CoreLic Corporate Select Plus D 5 742,006 569,116 2 845,556
7JQ-01311 SQLSvrEIntCore 2017 SNGL MVL 2Lic CoreLic Corporate Select Plus D 6 11 553,006 8861,156 53 166,906
6VC-03273 WinRmtDsktpSrvesCAL 2016 SNGL MVL DvcCAL Corporate Select Plus D 5 86,00 € 65,966 329,806
42F-00030 VDAE3PerDvc SNGL SubsVL MVL PerDvc Corporate Select Plus D 5 8,986 6,896 1240,206
9EA-00266 WinSvrOCCore 2016 SNGL MVL 16Lic CoreLic Corporate Select Plus 0 18 5 173,00 € 3 967,696 71418,42 6
Cen* celkem 365 673,446
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