
Dílčí Smlouva č. 1
v letech 2020 - 2023

na Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní
identifikace,

adres a nemovitostí, IS územní identifikace

a IS veřejného dálkového přístupu

č. smı. Objednaieıe: čUZK-18752/2O19-24 č. Smı. Zhøtøviteıe: cZBAP-127

Smluvní Strany:

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální
sídlo: Pod Sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
ICO: 00025712 v
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Stencel, místopředseda

(dále jen „Objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

sídlo: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v PrazeI oddíl C, vložka 17113
IČO; 45786259
Dıč: 0245786259
bankovní spojení:
číslo účtu (CZK):
IBAN:
Zastoupena:

(dále jen „Zhotovite|“)

uzavírají

tuto Dílčí smlouvu č. 1 na Rozvoj a údržba Informačního systému (IS) registru územní
identifikace, adres a nemovitostí` IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu
v letech 2020 - 2023 (dále jen „Smlouva“), v souladu s § 1724 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník (dále jen „občanský Zákoník“).
Tato Smlouva se uzavírá na Základě článku 20. Rámcové dohody na Rozvoj a údržba
Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí` IS územní
identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2020 - 2023, č. sml. Objednatele
ČÚZK-16929/2019-24, uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „Rámcová dohoda“)

........I
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1.2.

4.1.

5.1.

6.1.

7.2.

úvoDNí uSTANovENí
Tuto Smlouvu sjednávají Smluvní Strany krealizaci předmětu plnění v souladu
sčlánkem 2.5 Rámcové dohody; Smlouva je uzavírána způsobem dle článku
20. Rámcové dohody.

Neni-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi smluvními stranami
ustanoveními Rámcové dohody.

PŘEDMĚT SMLouvY
Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje provést pro Objednatele Za cenu a podmínek
touto Smlouvou stanovené plnění, jehož podrobná specifikace je uvedena v Příloze
DSO1 - Podrobný popis předmětu plnění a Objednatel se zavazuje spolupracovat se
Zhotovitelem při plnění jeho povinností, poskytnout součinnost stanovenou Rámcovou
dohodou, touto Smlouvou nebo písemně dohodnutou oprávněnými Osobami a Zaplatit
cenu touto Smlouvou stanovenou.

DOBA PLNĚNÍ A ćASovÝ PLÁN PLNĚNí
Časový plán plnění je uveden v Příloze D802 - Harmonogram plnění.

MÍSTO PLNĚNÍ vEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění dle této Smlouvy je totožné s místem plnění dle čl. 4 Rámcové dohody.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Součinnost v rámci této Smlouvy se řídí dle čl. 11 Rámcové dohody.

PovĚŘENí zAMĚSTNANcı oBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Pověření Zaměstnanci Objednatele a Zhotovitele pro potřeby této Smlouvy jsou
totožní s pověřenými pracovníky dle čl. 14 Rámcové dohody.

cENA PLNÉNí
Kalkulovaná celková cena plnění podle této Smlouvy činí 2244.000,- Kč bez DPH
(slovy: dva_miliony_dvě_stě_čtyřicet_čtyři_tisíc korun českých). Při fakturaci bude
k této ceně připočtena DPH dle aktuálně platných právních předpisů.

Kalkulovaná celková cena plnění se může snížit v souvislosti s poskytnutím slev Z ceny
a snížením Doplatku dle příslušných ustanovení Rámcové dohody.

SAN KCE
Sankce v souvislosti s nesplněním podmínek plnění budou uplatněny přímo na základě
Rámcové dohody.

ZÁvĚREčNÉ uSTANovENí
Smlouva podléhá Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.I o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon
o registru smluv) a nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
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9.2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, Z nichž Objednatel obdrží tři (3)
Vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení, všechna Vyhotovení jsou
rovnocenná a mají platnost originálu.

9.3. Nedílnou Součásti této Smlouvy jsou přílohy:

čisıø Přiıøha
DSO1 Podrobný popis předmětu plnění

D802 Harmonogram plnění

Datum: 1012.k čwv Datum: 42. /12 20%'

Za Objednatele:

Podpis:

Jméno: lng. Karel Štencel

Funkce: místopředseda

______Í
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Za Zhotovitele:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis

Jméno:

Funkce: jednatel NESS Czech s.r.o.

Zhotovitel
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