
Rámcová smlouva
o prodeji zboží a poskytování siužet Vodafone OneNet č.....................

uzavřená dfe § 1746 odst, 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáfe jen „Smlouva'4)

Poskytovatelem:
Vodafone Czech Republic a.s, 
se sídlem náměstí Junkových 2,155 00 Praha 5, 
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001 
Bank. spojen í.:| 

cl
spoRapsanavORveHěňém Městským soudem 

v Praze, spisová značka B.6064 
zastoupený: Bc. Kateřina Lukášová nazákl. pověření 
(dále jen „Poskytovatel44)

Účastníkem:
Městská část Praha 13
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 
IČO: 00241687
zast: Ing. Davidem Vodrážkou, $:arostou 
(dále jen „Účastník")

(dále společně také „smluvní strany")

t. Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování veřejně dostupných s užeb 

elektronických komunikací a jiných služeb (dále jen Služby"), a prodeji a pronájmu zboží. Poskytovatel se zavazuje 
poskytovat Účastníkovi Služby a zboží za zvýhodněných podmínek a v rozsahu uvedeném v přílohách této Smlouvy zejména 
vzadávaeí dokumentaci, nabídce společnosti Vodafone jejíž součástí je i tato Smlouva (dále jen „Nabídka") a /.a podmínek 
uvedených v obchodních podmínkách OneNet (dále jen „Obchcdní podmínky OneNet") a Účastni k se zavazuje hradit cenu 
Služeb a zboží poskytnutých Poskytovatelem a plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

1.2 Služby a zboží budou Účastníkovi poskytovány na základě jednotlivých dílcích objednávek., V návaznosti na uvedené 
objednávky smluvní strany uzavřou ktéto Smlouvě jednotlivé písemné dílčí smlouvy na poskytování Konkrétních Síužab či 
zboží, pňčemž tyto dílčí smlouvy obsahuji pouze technickou specifikaci objednaných Služeb či ?bož‘ (dále jen .Dílčí 
smlouva"). Poskytování Služeb je podpisem uvedených Dílčích smluv podmíněno a tyto budou předloženy Účastrfkovi 
k náhledu před jejich podpisem.

2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby Účastníkovi v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a zadávací 

dokumentaci, která je přílohou č. 2 (dále jen „zadávací doki mentace"), a mirimálně v kvalito vyžadované záxonem č. 
12 7/2005 Sb.f o elektronických komunikacich a o změně některých souvisejících zákonů.

2.2 Účastník se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro zřízení a řádné poskytování S užeb 
Poskytovatelem v souladu s Obchodními podmínkami OneNet a i zavřenými Dílčími smlouvami.

2.3 Účastník má právo kdykoli si objednat u Poskytovatele prostřednictvím jednotlivých Dílčích smluv další služby a zbož" dle 
aktuální nabídky Poskytovatele určene pro tuto Smlouvu. Poskytovatel takovou objednávki Účastníka oezdúvotíně 
neodmítne za podmínky neexistence jakýchkoli splatných závazků vuč1 Poskytovateli či jiného porušení Srnlouv/, příp. dílčí 
smlouvy, ze strany Účastníka.

2.4 Účastník se zavazuje platit za poskytované Služby a zboží ceny uvedené v příloze 5. 1 této Smlouvy, příp. ceny dl3 Ceníku 
služeb Vodafone OneNet jestliže takové služby nejsou v příloze č. 1 uvedeny, a to na účet Poskytovatele uváděný 'ýše, 
případně na jiný účet, který Poskytovatel Účastníkovi písemně sdělí.

2 5 Úhrady za plnění budou prováděny v české méně, případné v jiné měně olatné v budoucnu na území České řepu brky.
2 6 Účastník neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny měsíčně na základě faktur vystavených Poskytovatelem samostatně 

Účastníkovi, resp. Dalším účastníkům. Faktury budou vystavován/ dle prokazatelně čerpaných služeb. Splatnost faktur t ude 
stanovena na 30 dnů ode dne doručení Účastníkovi resp. Dalším u účastníkovi.

2 7 Místem plnění bude Praha.
2.8 Poskytovatel se zavazuje zajistit přenositelnost současných telef mnich čísel na nového operátora v souladu se záhone n č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změnách, v platném znění. Poskytovatel není odpovědný za neposkymutí 
součinnosti Účastníka nebo stávajícího operátora při zajišťování přenositelnosti.

2.9 Účastníkovi bude v souvislosti s uzavřením této Smlouvy poskytiuta dále sleva ve výši 0 Kč (bez DPH), kterou je Účastník 
oprávněn využít jako slevu na nákup či pronájem zboží Poskytova :ele, za podmínky, že cena zboží či pronájmu bude po sieve 
činit minimálně 1,- Kč bez DPH.

2.10Na žádost Účastníka umožní Poskytovatel osobám majetkově propojeným s Účastníkem, přistoupit na základě písemné 
dohody o přistoupení k této Smlouvě a užívat Služby za zvýhodněných podmínek uvedených v teti) Smlouvě jako tzv. Další 
účastník.
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ž.llSmluvní strany berou na vědomí, že další platební a obchodní podmínky jsou stanoveny yzadávací dokumentaci, jenž je 
přílohou této Smlouvy, zejména pak jejím článkem č. 5, uvedené podmínky jsou tak pro smluvní strany závazné a jsou 
nedílnou součástí této Smlouvy.

3c Kontaktní osoba Účastníka
Jméno a příjmení.: Jaroslav Matýsek
Funkce ve společnosti: vedoucí odboru hospodářské sprá\y
Telefon: 607 613 652
Email: matysekj@pl3.mepnet.cz

Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Kontaktní osoba je oprávněna zastupovat Účastníka ve všech záležitostech a 
při všech právních a jiných úkonech souvisejících se Smlouvou, tm. je zejména oprávněna podepisovat za Účastníka dodatky 
ktéto Smlouvě, podepisovat jednotlivé Dílčí smlouvy, a to až co doby, než Účastník písemně oznámí poskytovateli novou 
Kontaktní osobu. Účastník současně potvrzuje, že od Kontaktní osoby získal souhlas k poskytnutí jejích osobních idajů 
Poskytovateli, a to na dobu trvání Smlouvy či do doby oznámení změny Kontaktní osoby, a k výše uvedenému účel J.

4. Doba trvání Smlouvy
4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců od 1. 7.203 9 do 30. 6. 2021. Smlouva nabývá platnosti dnem pocpisu 

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona Č.340/2015 S:)., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účastník se zavazuje 
realizovat zveřejnění této Smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

5. Ustanovení společná a závěrečná
5 1 Práva a povinnosti výslovně neupravené v této Smlouvě nebo Dílčí smlouvě, zejména poskytování $ užeb se řídí podmínkami 

jednotlivých služeb, poskytování služeb elektronických komunikací se řídí aktuálně platnými Všeobecnými podmínkám! pro 
poskytování služeb elektronických komunikaci společnosti Vodafone (dále jen „Všeobecné podmínny"), Zpracování 
osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen Údaje") se řídí Informacemi pro účastníka a už vatele o 
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace"). Nerií-lj v této Smlouvě 
uvedeno jinak, podpisem Smlouvy uděluje Účastník souhlasy se zpracováním Údajů k účelům uvedeným v čl. 5 Informací. 
Reklamace vadného zboží a Služeb se řídí platnými právními před Disy a Reklamačním řádem. Ceny Služeb a zboží neuvecené 
v příloze č. 1 této Smlouvy či Dílčích smlouvách se řídí aktuálr ě platným standardním ceníkem pro zákazník;/ Vodafone 
OneNet (dále jen “Ceník1').

5.2 Poskytovatel je oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně t}to Všeobecné podmínky a Obchodní podmínky OneNet, 
přičemž se zavazuje jakoukoliv aktualizaci nebo změnu oznámit bez zbytečného odkladu Účastníkovi před nabytím účinností 
této aktualizace nebo změny. Uvedené změny je Poskytovatel oprávněn provést zejrréna v případě změny právních předpisů, 
zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny pocmínek na trhu, a :o postupem dla čl. 1.1.4 Všeobecrých 
podmínek.

5.3 Poskytovatel tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky Účastníka vymezené v zadávací dokumentaci, jsou pro něj 
závazné a jsou součástí této Smíouvy. Pokud by některá ustanovení této Smlouvy byla v rozporu s podmínkami a požadavky 
Účastníka vymezenými v zadávací dokumentaci, stanou se tato ustanovení neplatnými a použijí se ustaioverí zadávací 
dokumentace.

5.4 Obchodní podmínky OneNet jsou nedílnou součástí této Smlouvy, jakož i jednotlivých Dílčích smlu;. Smluvní vztah tvoř ke 
dni jejich podpisu oběmi smluvními stranami příslušné Dílčí smloi vy včetně příloh. V případě rozpon Smlouvy, Dílčích sm.uv, 
Obchodních podmínek OneNet, Všeobecných podmínek a ostatních dokumentů má přednost úprava obsažená ve Smlouvě 
před Dílčí smiouvou, Obchodními podmínkami OneNet, Všeobemými podmínkami a ostatními dokumenty, a to v tomto 
pořadí.

5.5 Aktuální verze Obchodních podmínek OneNet, Všeobecnycn pocmínek, Reklamačního řádu a Ceiíku jsou kdispozici na 
stránkách www.vodafone.cz.

5.6 Podpisem Smlouvy Účastník potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí a 
akceptuje je. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel tr/á na s/ých Všeobecných podmínkách, Obchodních podmínkách 
OneNet, včetně všech ostatních výše uvedených dokumentů, a znění této Smlouvy. Práva a povinnosti smluvních st-an 
neupravené v této Smlouvě ani v jiných navazujících dokumentech seřídí zákonem č. 89/2012 Sb., Dbčenský zákoník, pc př. 
dalšími příslušnými právními předpisy,

5.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 55? občanského zákon ku. Účastník přeb rá podle § 1765 občanského zákoníku 
riziko změny okolností. Vsouvislosti suzavíráním této Smlouvy či Díčí smlouvy smluvní strany ujednaly, že odpověď 
Účastníka s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabícky na i zavření Smlouvy, 'esp. Dílčí smlouvy, ani když podsta:ně 
nemění podmínky nabídky (§1740 odst. 3 občanského zákoníku). Poskytovatel poskytuje služby a zboží pouze za podmírek 
uvedených ve Smlouvě a Dílčích smlouvách, a proto zaslání jiných obchodních podmínek považuje Poskytovatel za nepři, etí 
návrhu ze strany Účastníka, a za nový návrh, jeho/ přijetí však musí být /e strany Poskytovatele písemně potvrzeno (§1751 
odst. 2 občanského zákoníku).
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‘5.8 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech vyhotcvenícfv z nichž Účastník obdrží dvě vyhotoveni a Poskytovatel j ^dno 
vyhotovení.

‘5.9 Tato Smlouva a Dílčí smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky vlastnoručně podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran; písemnou formou není pro účely zrniny Smlouvy či Dí^čí smlouvy výměna e-mailových čí jiných 
elektronických zpráv.

S.lOSmJuvní strany se dohodly, že tato Smlouva je veřejně přístupnou informací vesm/slu zák. č. 106/1999 Sb.. o svobocném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.11 Pokud Poskytovatel považuje údaje v nabídce nebo údaje či sdělení, které poskytuje Účastníkovi v průběhu zadávacího řízení, 
za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, musí je jako důvěrré ozrač t (§ 218 
odstavec (1) Zákona). Za důvěrné informace nelze označit údaje, které má Účastník povinnost íveřejňovat podle Zákona 
(např. hodnoty hodnotících kritérií, identifikační údaje účastníka zadávacího řízením, označeni pod dodavatelů a jejich 
identifikační údaje, údaje o kvalifikaci).
Účastník podle ustanovení § 218 odstavec (2) Zákona neposkytl je podle zákona č 106/1999 Sb.. o svobodném přístuou k 
informacím:
1. do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsa íu nabídek a osob které se podílejí na průběhu zadávacího 
řízení,
2. důvěrnou informaci, tj. údaje nebo sdělení, které Poskytovatel (účastník zadávac ho řízení) poskytl Účastníkovi a cznaoil je 

jako důvěrné.
Za důvěrné informace se nepovažují údaje, které je Účastník povinen ze Zákona uvést v dokumentech zveřejňovaných padle 
Zákona.
Účastník podle ustanovení § 218 odstavec (3) Zákona nemusí uveřejnit informaci, pokud by její uveřě není známe :alo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejr ým zájmem, nebo by mohlo poruš t právo Doskytovate! •? na 
ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž."

5.12Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouvy byla uve dena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Účastníkem, 
která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách předmětu Smlouvy, číselné označení této Smoi vy a datum 
jejího podpisu, i v případné evidenci smluv Poskytovatele.

5 13Uzavrení této Smlouvy bylo schváleno Radou městské části Prahy 13 dne 24.6.2019, usnesen m c. UR 0286/2019 a 
k podpisu je oprávněn Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13, na základě usnesení RMČ č. UZ 0002/2018 ze dne 
29.10.2018.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka 
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace
Příloha č 3 - Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky OneNet, Reklamační řád

Vodafone Czech Republic a s Účastník

Místo, datum Praha, 17. 6.2019
Jméno Bc. Kateřina Lukášová
Pozice obchodní zástupce

MÍSM, datum 25. OB. 2019

DOLOŽKA
dotvrzujeme ve §*3 31/20 XSb. v platném zněn;,

~s 5P|riénV pec mink/ moolatn )st právního úkonu .
"in RMČ ''.ČMí ze A-P

Pověřeni óle.nuU zastuv: 1JC pfaha 13
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