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Pľ ováděcí  smlouva

k Rámcové  smlouvě na zajiš tění  modeľ nizace systé mu centľ alizované  ochľ any objektů

Č í slosmlouvyobjednatele:  PPR-36674-4ICJ-2O19-990656
Cí slo smlouvydodavatele:  SMLPO-2019-991-000128

Název investič ní  akce: Modernizace systé mu centralizované  ochľ any objektů  2019
(8)

Smluvní  strany:

Č eská republika - MinÍ sterstvo vnitra

Sí dlo:
IČ o:
Zastoupenâl.

Bankovní  spojení :
Koľ espondenč ní  adresa:

Kontaktní  osoba:

(dak ien nebo ,, Objednatel")

Tľ ade FIDES' a.s.

Sí dlo:
IČ o:
DIČ :
Zastoupenź t

sp. zn. OR
Bankovní  spojení :
Koľ espondenč ní  adresa:

Nad Š tolou 93613,I7O 34 Praha7
00007064
plk. Mgr. Pavlem osvaldem, ředitelem Řpvs

Nad Š tolou 93613,17O 34 Praha7
pplk. Ing. Jan Řehořovský, oIPIT, tel. 974 836 693
e-mail :  j  an.rehorov sky @pcr.cz

Dornych 57,617 00 Bmo
6197473r
c26197473r

KS v Brně oddí lB, vlož ka2988
KB Brno-město, č .ú . 698]3 10257 l 0100
Dornych 57,ó17 00 Bmo

(dále j en,, Dodavatel " )

(společ ně dále také  jen,,Smluvní  strany", nebo jednotlivě ,,Smĺ uvní  stľ ana")

uzavtely tuto Pľ ováděcí  smlouvu (dále j" '' ,,Pľ ováděcí  smlouva") k Rámcové  smlouvě
(dále jen ,,RS") na zajiš tění  modemizace systé mu centľ alizované  ochrany objektů  ze dnę 7. 6.2017
(dále jen ,,Rámcová smlouva") v souladu s ustanovenimi ztú < ona č ' 89l20I2 Sb., obč anský zákoní k,
(dále jen ,,obč anský zâkoní k") a zâkona č . 13712006 Sb., o veřejných zaktzkâch

1



PCR99ETRpo41921485

(dále jen ,,ZvZ", nebo ,,ztĺ kon o veřejných zaktnkttch") k veřejné  zakâzce s názvem ,,Modernizace

systé mu SCo Policie Č R" č j. MV-85737-261NZ-2016.

1.1

r.2.

1 .3.

ľ Řnpvĺ ň'T SMLoUvY

Předmětem té to Prováděcí  smlouvy je zć ĺ vazek Dodavatele poskynout objednateli plnění

v souladu se specifikací  uvedenou v Pří loze č . 1 té to Prováděcí  smlouvy a ve výzvě

objednatele k podaní  nabí dky (da\eté Ž jen,,Plnění ").

objednatel se zavazýe řádně dodané  Plnění  pŤ evzí t a zaplatit za něj dohodnutou cenu,

a to způ sobem dęfinovaným v té to Prováděcí  smlouvě a v Rámcové  smlouvě.

V pří padě, Že předmětem Plnění  dle té to Smlouvy je i plnění , kteľ é  naplňuj e znaky autoľ ské ho

dí la dlę zâkona č ,. 0I | 2OOO Sb.' o pľ ávu autoľ ské m, o právech souvisejí cí ch s právem

autorským a o změně některých zź tkoĺ .ů  (dále jen ,,autoľ ský ztlkon"), bude v Pří loze č . 1

uvedena informace o autoľ ovi dodané ho autoľ ské ho dí la' věetně uvedení  druhu licence.

2. CENA

2.I . Celková cenazaPlnění  dle té to Pľ ováděcí  smlouvy č iní :

Celková cena bez DPH 409 600'00 Kč
DPH 86 016.00 Kč

Celková cena vč . DPH 495 616'00 Kč

, Cena za jednotlivé  polož ky Plnění  je uvedena v Pří loze č . 1 té to Pľ ováděcí  smlouvy'

2.2. Plnění  dle předmětu té to smlouvy bude uskuteč něno ďo 3I .12.2019.

Úč lľ ľ osT SMLoUvY

Smluvní  stľ any se dohodly, ž e pokud tato smlouva ke své  ú č innosti vyž ađ uje uveřejnění

v ľ egistru smluv podle zź kona č ,. 34Ol20I5 Sb., o registru smluv, v platné m znění , zajistí

objeánatel uveřejnění  smlouvy v ľ egistru smluv nejpozději do 20 kalendářní ch

dnů  ode dne uzavŤ eni smlouvy, a to vč ętně vš ech pří padných následují cí ch dohod,

kterymi se tato smlouva doplňuje, mění , nahrazuje nebo ruš í . Před zaslání m provede

objednatel anonymizaci té to smlouvy (vč etně její ch pří loh) v souladu se zákonem

o. totlzooo Sb., o ochĺ aně osobní ch ú dajů  a o změně některých zákonů , ve znění  pozdějš í ch

předpisů . Anonymizaci vŽdy podlé hají  dů věmé  informace, za kteté  se považ ují  veš keré

informace, které  jsou jako takové  označ eny, nebo jsou takové ho chaľ akteru, ž e jejich

vyzrazení  č i zveřejnění  mů ž e přivodit ktré koliv smluvní  stľ aně ú jmu. objednatel se zavazuje

zaslat dodavatęli potvrzení  správce registru smluv o uveřejnění  smlouvy bez zbyteč né ho

odklađ u po jeho obdľ Žení . Po podpisu oběma smluvní mi stľ anami tato smlouva, dle zź lkona

34Ol2O15 Sb., o registru smluv' nabývâ ú č innosti dnem uveřejnění  v registru smluv.

Pokuđ  nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří  měsí ců  ode dne, kdy byla uzavŤ eî a,

je zľ uš eną o$ její ho poč átku. Pokud smlouva dle zákona 340lŻu5 Sb., o ľ egistru smluv

zveřejnění  né vyŽaduje, pak nabývá ú č innosti okamž ikem její ho podpisu poslední  Smluvní

3.1.

stranou.



4.1

4.2

4.3
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KoMUNIKACE SMLUvNÍ crĺ  srnł ľ , oPRÁvNĚľ É  osoľ y
Veš keľ á komunikacę męzí  Smluvní mi stranami bude probí hat pľ ostřednictví m opľ ávněných
osob stanovených ztlkonem, smlouvou nebo j imi pověřených zástupců .

V pří padě, ž e dojde ke změně opľ ávněných osob nebo kontaktní ch ú dajů  u nich uvedených,
jako je e-mail, tel., apod., povinná stľ ana doľ uč í  pí semné  oznź ĺ męní  o té to změně druhé
Smluvní  straně bez zbyteč né ho odkladu.

Kĺ omě zttkonných zástupců  Smluvní ch stľ an, dalš í  osoby oprávněné  jednat ve věcech plnění
poskytované ho dle té to Smlouvy, vč etně prtxa podepsat akceptač ní  protokol ľ esp' předávací
protokol:

za dodavatelę:  
za objednatele:  pplk. Ing. Jan Řehořovský, tel:  974 836 693

5. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

5.1. Veš kęľ á ujednání  té to Pľ ováděcí  smlouvy navazuji na RS a podmí nkami uvedenými
vRS se ří dí ' t j. prâva a povinnosti č i skuteč nosti neupravené  vté to Pľ ováděcí  smlouvě
se ří dí . ustanovení mi RS. V pří padě, ž e ujednání  obsaž ené  v té to Prováděcí  smlouvě
se bude odchylovat od ustanovení  obsaŽené ho v RS, má ujednání  obsaž ené  v té to Prováděcí
smlouvě přednost před ustanovení m obsaž eným v RS, ovš em pouLze ohledně plnění
sjednané ho v té to Pľ ováděcí  smlouvě.

5.2. Tato Pľ ováděcí  smlouva je vyhotovena ve 4 (č tyřech) stejnopisech splatností  oľ iginálu,
znichž  kaž dá, Smluvní  stľ ana ob&ž í  2 (dva) stejnopisy. Nedí lnou souč ástí  té to Prováděcí

' smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

Pří loha č . 1 -
Pří loha č ,.2 _

dne

Objednatel:

,,Specifikace předmětu plnění  a rozpoč et ceny"

,,Popis pož adavků  na technické  zhodnocení  a ú pravu SW SCo nad rámec
Technické  speciť rkace ze zadâvací  dokumentace veřejné  zakázky"

2 5. 1ĺ . 2019 ţ "u ţ
dne Ż,41, Ia H

Dodavatel:

V

plk. Mgľ . Pavel osvald
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P í loha č . 1 - Specifikace p edmětu plnění  a rozpoč et ceny

7adavatel:  Č eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Š tolou 936/3 Praha 7, Psč  17o 34
P edmě Úpravy SW nad rámec pož adavkri RS

označ .

Trade FIDES, a.s.lNs3

Poč et MjSOFTWARE (dle specifikace v P í loze č ' 2b RS)

Práce souvisejí cí  s pravami dodané ho SW dIe poŽadavk
zadavatele - č lověkohodina

ks 21

Autor dí la Licence
Typ/Model/

512

Cena bez
DPH

800'00 Kč

DPH
Celkem bez

DPH

409 600'00 Kč

Celkem s
DPH

495 6í 6'00 Kč



Pří loha ě. 2 Popis pož adavků  na technické  zhodnocení  a ú pravu SW Sco nad
rámec Technické  specifikace ze zadávaci dokumentace veřejné
zakâzky -i

Pľ iorita:
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