
Prodloužení technické podpory ap!ikace NS-SIS II.
Prováděcí smlouva č. PPR-7752-6/CJ-2019-990656

k Rámcové smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje aplikace INS-SIS II

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
00007064
CZ00007064
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Česká národní banka
č.ú.

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS,
170 89 Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:

Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4, Michle
17048851
CZ17048851
Ing. Janem Kameníčkem, jednatelem

Číslo účtu ČSOB Praha

KorespondenČní adresa: Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4, Michle

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě o
poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II

ze dne 26. února 2016 (dále jen ,,Rámcová smlouva") v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách (dále jen ,,ZVZ", nebo ,,zákon o veřejných zakázkách") k veřejné zakázce s názvem
,,Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS-SIS II v letech 2016 - 2018" č.j. PPR-18584-

55/ČJ-2015-990656.



l. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy a ve výzvě
Objednatele k podání nabídky (dále též jen ,,Plnění").

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to
způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě.

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 14 564 830,00 KČ bez DPH, tj.
17 623 444,30 KČ, při sazbě DPH ve výši 21%. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena
v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Termín plnění je do 31. 10. 2019.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouvě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. 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.

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.3. Osoby oprávněné jednat v rámci objednávání variabilních služeb dle Přílohy Č. l této
Prováděcí smlouvy, zejména podepisovat příslušné změnové požadavky a výkazy Činností
jsou:
za Objednatele:
za Dodavatele:

4.4. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy Nedílnou součástí této Smlouvy jsou
následující přílohy:

Příloha č. 1 - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha č. 2 - ,,RozpoČet ceny"

V Praze dne ....... ...... v .j'QA2é d,, ,ňzdM9

Objednatel:

, plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel Reditelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky

Dodavatel:

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
jednatel společnosti

==
Hewlett Packard
Enterprise

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Za Brumlovkou 1559/5
140 00 Praha 4- Michle
IČ: 17048851
DiC: C"Z17048851 G)



Příloha č. l ke smlouvě č.j.: PPR-7752-6/ČJ-2019-990656

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění jsou služby související s technickou podporou systému NS-SIS II v České
republice.

Detailní poRis plnění je uveden v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
,,RÁMCOVA SMLOUVA o poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II"
Rámcové smlouvy č. PPR-18584-55/ČJ-2015-990656, a to v kapitole l - Plnění A - a) Technická
podpora aplikace systému ISIS-SIS II -Adaptivní a korektivní služby, helpdesk - paušální služby a
kapitole 2 - Plnění A - b) Technická podpora aplikace systému NS-SIS II - Řízení a správa změn
prováděných v systému NS-SIS II - variabilní služby.



Příloha č. 2 ke smlouvě č.j.: PPR-7752-6/ČJ-2019-990656

RozpoČet ceny
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Technická podpora aplikace
systému NS-SIS II - Adaptivní a
Iorektivní sluŽby, helpdesk· 4 449 036,00 21% 5 383 333,56
,paušální poplatek za období březen

y

až květen 2019)

_Technická podpora aplikace
systému NS-SIS II - Adaptivní a
}orektivní sluŽby, helpdesk· 4 449 036,00 21% 5 383 333,56
,paušální poplatek za období červen
až srpen 2019)

Technická podpora aplikace l
systému NS-SIS II - Adaptivní a
korektivní služby, helpdesk. 2 966 024,00 21% 3 588 889,04
(paušálnípoplatek za období září až
říjen 2019)

11 864 096,00 21% 14 355 556,16
Celkem

l. PauŠální platby - přehled fakturaČních celků

Tabulka l - Paušální platby - přehledfakturačních celků

výše uvedené fakturační celky budou fakturovány vždy za uplynulé období, a to v měsících Červen,
září a listopad 2019.

2. Variabilní sluŽby na bázi Čas a materiál
Cena za doplňkové služby poskytované odborníky dle přehledové tabulky uvedené v nabídce
Dodavatele na dodávku veřejné zakázky ,,Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS-SlS
II" ze dne 25. 2. 2016 bude Objednateli fakturována na základě oboustranně potvrzeného
akceptačního protokolu, přičemž cena za objednané práce bude stanovena dle ceníku "Cena za
služby na bázi čas a materiál", uvedeného v nabídce Dodavatele ,,Technická podpora a zajištění
rozvoje aplikace NS-SIS II" ze dne 25. 2. 20 16.



3. Celková cena
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Technická podpora aplikace ] 1 864 096,00 21% 14355 556,16
systému NS-SIS II - Adaptivní
a korektivní služby, helpdesk
(dle kapitoly l Přílohy č. l
Rámcové smlouvy)

Technická podpora aplikace 2 700 734,00 21% 3 267 888,14
systému NS-SIS II - Řízení a
správa změn prováděných v
systému NS-SIS II.
Variabilní služby na bázi čas a
materiál (dle kapitoly 2 Přílohy č.
1 Rámcové smlouvy)

Celkem 14 564 830,00 21% 17 623 444,30

Tabulka 2 - Celková cena

l
l


