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Prováděcísmlouva o poskytnutíplnění dle Rámcové dohody

Prováděcí smlouva č.j.: PPR-9100-10/ČJ-2019-990656
k Rámcové dohodě: PPR-2509-86/ČJ-2017-990656

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spojení:

(dále jen ,,Objednatel")

a

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

Česká národní banka, Praha l
č.ú. 5504881/0710

YOUR SYSTEM, spol. S r. O.
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupená:
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Dodavatel")

Tiirkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
00174939
CZ00174939
RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem společnosti
Unicredit Bank Česká republika, a. s.
Č. ú. 381610004/2700

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

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě PPR-2509-
86/ČJ-2017-990656, ze dne 10. 11. 2017 (dále jen ,,Rámcová dohoda") v souladu s ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem ,,SPECIÁLNÍ A
VYSOCE VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ - RÁMCOVÁ DOHODA - opakované vyhlášení".

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 (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 dohodě.

2. CENA
2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 2 714 050,00 KČ bez DPH. Cena za

jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 60ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2. Místo plnění je Bubenečská 20, Praha 6.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami

uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené
v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě,
má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v
Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě s tím,
že Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové
smlouvě."

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

4.3. Předmět plnění dle této Prováděcí smlouvy je spolufinancován z Národního programu Fondu
pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je ,,Podpora potírání kybernetické kriminality",
registrační číslo ISF/6/02.

4.4. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platnosti originálu,
z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel l (jeden) stejnopis.

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha č. 2 - ,,Rozpočet ceny"

V Praze dj."u4...2019

Objednat

plk. Mgr. Pavel Osvald
ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby

V Praze dne ...11.:01:. 2019

Dodav

p

RNDr. M in Nehasil

je natel
Policejního prezidia České republiky YOUR SYSTEM spol. S r. O.

% your"jé SYSTEM
FIN008e"' ' YOUR SYSTEM, spol. S LO.

Túrkova 2319 5b, 149 00 Praha 4
:± , IČO: 001 74?39 DC: CZ00174939



Příloha č. l - ,,Specifikace předmětu plnění"

Sestava NB-13B Sestava NB-13B
produkt (výrobce/typ): hp ProBook 645 g4

. . . . . . Parametry nabízenéMln|malnl požadovane parametry
dodavatelem

odolnost miiitary certiňcaůon*" MIL-STD-810G MIL-STD-810G
velikost (nejedná se o minimálnI požadovaný parametr) 13,3"-14" 14"

Display typ lPS l antireflexl dotykový fhd lPS cop led dotykový display
rozlišeni 1368 x 768 nebo 1920x1080 1920x1080

CPU Passmark CPU (vv\Nw.passmark.com) 8 500 Ryzen 5 PRO 2500U, 8729
úrtualizace ano ano

Operační paměť velikost 16 GB 16 GB
SSD wlikost 512 GB 512 GB
Baterie výdrž dle Bapco Mobilemark 2014 7 h 7 h

lx USB 3.1 Type-C, lx USB 3.1 Gen 1Porty USB 3.0 3x .. .(napajeny) 2x USB 3.1 Gen 1
síťová karta 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on

LAN
'Adeo výstup - digitáini ano ano
výstup pro sluchátka lx lx

Mechanika BO-R l DVD RYV (lze dodat externí) ano ano
podsvícená klávesnice ano ano
myš (optická, laser) - min 2 tlačitka+kolečko USB USB
čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukci) SD/SDHC/SDXC/microSD SD/SDHC/SDXC/microSD
touchpad ano anoostatní mbkamera " mikrofon ano ano
Nfí l BT ano ano
reproduktory ano ano
4G modul ano ano

OS předinstalováno Windows 10 professional OEM Windows 10 professional OEM
délka 5 let 5 let

Záruka ponecháni paměťoyých médii při reklamaci u zákazníka ano ano
záruční oprava u zákazníka nás|eduiici pracomi den následujici pracomi den

dálková správa využitím SCCM ano ano



Příloha č. 2 - ,,Rozpočet ceny'"

cena za kus bez cena celkem bez cena celkem s
počet DPH DPH DPH

Sestava NB-13B 103 26 100,00 K¢ 2 688 300,00 kč 3 252 843,00 kč
polstrovaný batoh pro NB 13-14" 103 250,00 kč 25 750,00 kč 31157,50 kč

celkem 2 714 050,00 Kč 3 284 000,50 Kč


