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Prováděcí smlouva č. 2019 – 063  

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze 

dne 29. 9. 2016 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Název:   Státní ústav pro kontrolu léčiv 

se sídlem:  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

IČO:   00023817 

DIČ:   CZ 00023817 

za něhož jedná: Mgr. Irena Storová, MHA - ředitelka 

e-mail:   irena.storova@sukl.cz 

kontaktní osoba: XXX 

e-mail:   XXX  

bankovní spojení: Česká národní banka - ČNB 

číslo účtu:  623101/0710 

  

(dále jen „Objednatel“)   

 

na straně jedné   

a 

název:    Asseco Central Europe, a.s.  

se sídlem:  Budějovická 778/3a, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00 

IČO:   27074358 

DIČ:   CZ27074358 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8525 

za něhož jedná XXX 

e-mail:   XXX 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č. účtu:  XXX  

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
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uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na 

pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 (dále jen 

„Rámcová smlouva“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být 

touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

 

Preambule 

 

A. Dne 29. 9. 2016 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem 

Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu 

zadavateli a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové smlouvě. 

 

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 

Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 

stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. 

 

C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody 

o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní 

strany, v souladu s Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny 

mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této 

Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky 

neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, dodat 

Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 
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3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 

splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Kupní cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 

smlouvy činí 3 433 120,24 Kč (slovy: třimilionyčtyřistatřicettřitisícstodvacet a 24/100 

korun českých) bez DPH, tj. 4 154 075,49 Kč (slovy: 

čtyřimilionystopadesátčtyřitisícsedmdesátpět a 49/100 korun českých) včetně DPH. 

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku Prováděcí 

smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 

Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové smlouvě. 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 

smlouvy Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této Prováděcí smlouvy. 

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele 

uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy. 

 

IV. 
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

 
1. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců. 

2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) výpovědí ze strany Objednatele dle odst. 3 tohoto článku Prováděcí smlouvy; a 

d) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku 

Prováděcí smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn tuto Prováděcí smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodů, a to 

prostřednictvím písemné výpovědi doručené Dodavateli na adresu uvedenou na titulní 

straně této Prováděcí smlouvy nebo později písemně oznámenou Dodavatelem. 
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Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi Dodavateli. 

4. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) je dodavatel v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy po 

dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel bude déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle 

této Prováděcí smlouvy nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, bude v prodlení 

s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 

3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani 

v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) 

kalendářních dnů; 

e) je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem certifikací společnosti VMware v rozsahu 

uvedeném ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) této Rámcové smlouvy; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 

ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 

poskytovat; 

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 

jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 

úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této 

Prováděcí smlouvy nebo při provádění této Prováděcí smlouvy nebo zkresloval 

skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy nebo 

provádění této Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

5. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních 

pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv 

a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

6. Tato Prováděcí smlouva zaniká rovněž v případě odstoupení Centrálního zadavatele od 

uzavřené Rámcové smlouvy, pokud tato Prováděcí smlouva trvala v době, kdy došlo 
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k ukončení Rámcové smlouvy odstoupením ze strany Centrálního zadavatele a důvody pro 

odstoupení od Rámcové smlouvy jsou současně také důvody pro ukončení této Prováděcí 

smlouvy. 

7. Jakýkoliv úkon vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy musí být učiněn v písemné 

formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení 

této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

8. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 

s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

V. 
Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou 

smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 

se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.  

2. 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. V otázkách touto Prováděcí 

smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 

nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 

neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 

straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 

účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 

případně uzavřít smlouvu novou. 

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny. 

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude 

považován za prvopis. Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Dodavatel po dvou (2) 

stejnopisech této Prováděcí smlouvy.  
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7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 

byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel Dodavatel 

V Praze dne 10. 12. 2019 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Mgr. Irena Storová, MHA 

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv  

V Praze dne 29. 11. 2019 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

XXX 

Asseco Central Europe, a.s. 
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Příloha č. 1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny 

 

 

Kód 

produktu 
Název produktu Počet 

Cena za kus 

v Kč bez DPH 

Cena celkem 

v Kč bez DPH 
Sazba DPH 

Cena celkem 

v Kč včetně 

DPH 

VS6-EPL-P-
SSS-C 

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 

Enterprise Plus for 1 processor 
20 55 539,78  1 110 795,60  21% 1 344 062,68  

VS6-EPL-P-

SSS-C 

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 

Enterprise Plus for 1 processor 
28 60 378,34  1 690 593,52  21% 2 045 618,16  

VS6-ENT-

EPL-UG-C 

Upgrade: VMware vSphere 6 Enterprise to vSphere 

6 Enterprise Plus for 1 Processor 
2 48 226,12  96 452,24  21% 116 707,21  

VS6-EPL-P-
SSS-C 

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 

Enterprise Plus for 1 processor 
2 68 429,97  136 859,94  21% 165 600,53  

VCS6-STD-

P-SSS-C 

Production Support/Subscription VMware vCenter 

Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 

year 

2 95 447,16  190 894,32 21% 230 982,13  

VCS6-STD-
P-SSS-C 

Production Support/Subscription VMware vCenter 

Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 

year 

2 103 762,31  207 524,62  21% 251 104,79  

Celkem  x x 3 433 120,24 x 

  

4 154 075,49  
 

 


