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KRPS - 256201-14/ČJ-2019-0100IT-VZ     

NEN-N006/19/V00026965 

          Počet listů: 2 

          Příloha: 2/2 

Prováděcí smlouva č. 1/2019 

Č.j. KRPS-256201/ČJ-2019-0100IT-VZ 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
 

Sídlo:            Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav    
IČO: 75151481 

DIČ:    CZ75151481  

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro 
ekonomiku 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:   507432881/0710 

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Hlaváček 

e-mail:    petr.hlavacek3@pcr.cz 

ID DS:    2dtai5u   
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

  

YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 
 

Sídlo:        Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 415,  Praha 11 – Chodov 

IČO:    00174939 

DIČ:    CZ00174939 

Zastoupená:    

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Kontaktní osoba:  

Korespondenční adresa: 
 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

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

Uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděci smlouva“) k Rámcové dohodě č.j. PPR-2964-

65/ČJ-2018-990640, ze dne 03.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné 
zakázce s názvem „Rámcová dohoda – technická podpora, provoz a rozvoj systému operačního řízení 
Policie ČR“ č.j. PPR-2964/ČJ-2018-990640. 

http://s00-app.pcr.cz/etrw/dotazy/get_xml.asp?id=114454978&rp=20190918094815
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 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 474.500,- 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 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
Prováděcí smlouvy. 

3.2. Místem plnění je sklad Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, 
269 01  Rakovník. Kontaktní osoba: Josef Klíma, tel: 974 880 294, . 

 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání toto 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 ustanoveními obsaženými v Rámcové 
dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. 

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv 
zajistí objednatel. 

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy. 

4.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 
 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

V Praze dne………………………….    V Praze dne………………………………… 

 

Objednatel:      Dodavatel: 

…………………………………………………………   ……………………………………………………………. 

  YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 

  Zástupce: 

  Funkce: 
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