
RÁMCOVÁ DOHODA NA PRONÁJEM VIDEOKONFERENČNÍCH JEDNOTEK

Číslo smlouvy Objednatele: DOH/32A)3/(X)0181/2020 
Číslo smlouvy Dodavatele: 20Zak00841

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník v platném zněni (dále jen Občanský zákoník"), a za obdobného užití 
ustanovení ij 131 a násL zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ"), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva"):

Hlavni město Praha
se sídlem: 
zastoupené:

Mariánské nám. 2, Praha 1. PSČ: 110 01
Mgr. Jiřím Károlym, ředitel odboru informatické infrastmktury
Magistrátu hl. m. Prahy
00064581
CZ00064581
PPF banka, a s., učet č.: 27-5157998/6000

1Č:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dálejen „Objednatel")
a
AVT Group a.s.
se sídlem; 
zastoupená:

V Lomech 2376/IOa, Praha4 - Chodov. PSČ: 149 00
Ing. Petrem Vlčkem
01691988
CZ01691988
107-4814600257/0100

1Č:
DIČ:
bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. B19128 
(dále jen „Dodavatel**)
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany** nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana**)

PŘEDMĚT PLNÉM
Předmětem smlouvy je časově omezený pronájem videokonferenčnich jednotek 
provozovaných v rámci služby Webex, přičemž detailní specifikace je uvedena v Příloze 
č. I této Smlouvy.
Objednatel se zavazujeza řádně poskytnuté plněni hradit Dodavateli cenu ve výši stanovené 
v souladu s článkem 4 této Smlouvy a podmínkami příslušných dílčích zakázek, a to 
způsobem uvedeným v článku 4 této Smlouvy.
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Ing. Petr 

Vlček
Digitálně podepsal 
Ing. Petr Vlček 
Datum: 2020.10.23 
15:03:06+02'00'

Cotifiljit uuRri r>lpÍM: 
i..—..i'1
VrM: iM- Vlta K-»-umi C'.
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Termín a místo plnění

Icrmíncm zahajcm plnčm teto Smlouvy jeden nabytí účinnosti teto Smlouvy. 
Termín ukončeni plnění této Smlouvy je stanoven v odst. 0 1 této Smlouvv. 
Místem plněni této Smlouvv je území hlavního města Prahy.
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3 Dílčí smlouvy

Jednotlivé Dodavky budou Dodavatelem Dodávaný na zakladě dílčích Mnluv (dále jen
„Dílčí smlouvy"). 7ávazný vzor Dílčí smlouvy je uvedený v Příloze o. 3 teto Smlouvy.
Uzavíráni dílčích smluv Dílčí smlouvy budou uzavíraný následujícím způsobem.
(i) Objednatel zašle písemný návrh Dílčí smlouvy, v niž přesně vymezí požadované 

Dodavky, přitom použije vzor Dílčí smlouvy uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy,
(ii) Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak. aby Dílčí 

smlouva byla uzavřena do deseti (10) pracovních dnu od doručení návrhu Dílčí 
smlouvy Dodavateli,

(iii) Dílčí smlouva musí obsahovat alespoň' konkrétní spéci ti kaci plněni, termín 
realizace plném; cenu 7a plném stanovenou v souladu s touto Smlouvou.

Plném podle Dílčí smlouvy bude Dodavatel poskytovat Objednateli v souladu s touto
Smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou.
Dílčí smlouvy budou uzavírány podle potřeb Objednatele Objednatel negarantuje
Dodavateli žádný pravidelný objem U7a ví raných Dílčích smluv Objednatel není v průběhu
trváni této smlouvy povinen objednat žádné plněni.

3 2

3 3

3 4

4 Cfna a PLaTFBM PODMÍNKY

Cena Dodavek nepřekročí ceny uvedené v cenové tabulce v Příloze Č. 2 teto Smlouvy
Cena za poskytováni Dodávek je uvedena vždy v příslušné Dílčí smlouvě.
Každý Dodavatel prohlašuje, že jmi nabídnutá cena v této Smlouvo a v každé Dilči smlouvě 
je nejvýše přípustná a Že plně pokrvvá v šech n v jeho náklady opojené s poskytováním 
Služeb.
Smluvní strany berou na vědomi, že celková maximální a nepřekročí tel ná cena za 
poskytovaní Dodávek na základě všech Dílčích Mnluv, kterou je Objednatel oprávněn po 
dobu trvám této Smlouvy Dodavateli zaplatit. či ni 1 000 000. - Kč bez DPH (slovy fcJcn 
milion kontu tVsk\ch).
Cena bude hrazena vždy na základě faktur vystavených Dodavatelem, které budou mít 
veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znční pozdějších předpisu. Přílohou každé faktury bude řádnč 
pod opsaný akce pta ční protokol, lak tura bude dále obsahovat zejména následující údaje:

čislo Smlouvy Objednatele, označeni případných dodatku Smlouvy.
číslo příslušné Dílčí smlouvy,
název příslušné veřejné zakazky.
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(i v) popU plněni Dodavatele.
Danovy doklad (laktura) vystavený Dodavatelem podle této Smlouvy Dodavatel ve dvou 
vyhotoveních zašle Objednateli a jeho splatnost bude činil třicet (30) kalendářních dni ode 
dne jeho doručeni Objednateli Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání 
fakturované částky 7 účtu Objednatele
Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodavateli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškere údaje vyžadované závaznými právními předpisy 
ČR nebo touto Smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitosti nebo nesprávných udajú) anebo nebude doložen Výkazem 
podepsanym oprávněnými osobami \ takovém phpadč začne bčžel doba splatnosti 
daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) 
Objednateli

4.0

4.7

Práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní strany sc zavazuji vzájemné spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádne plnění teto Smlouvy, resp Dílčích smluv, a vzajemnč sc 
informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou byt důležité pro plněni této 
Smlouvy, resp. Dílčích smluv.
Objednatel je povinen platit za řádně a včas poskytnuté Dodávky stanovenou cenu.
Dodavatel jc povinen poskytoval Dodavky řádnč a včas ve Ihútách stanovených v phslušné 
Dii či smlouvě
Dodavatel jc povinen postupovat při poskytováni Dodávek s náležitou odbornou péči 
a podle pokynů Objednatele.
Dodavatel sc zavazuje, žc jeho zaměstnanci a jiné osoby, ktcrc budou na sírane Dodavatele 
poskytoval Služby dle této Smlouvy, budou při plněni této Smlouvy dodržovat veškeré 
obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti
Dodavatel je oprávněn použit k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele
Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele prováděl 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele vůči Dodavateli ani postupoval jakákoli svoje práva a pohledávky vůči 
Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
V případě, ze se vyskytne jakákoli překážka, zejména okolnosti vylučující odpovědnost dle 
§ 2913 odst. 1 Občanského zákoníku apod.. která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny 
poskytováni Služeb, má Dodavatel povinnost o léto překážce Objednatele písemné 
informovat, a to nej později do pčti (5) kalendářních dnu od okamžiku, kdy sc tato překážka 
vyskytla. Pokud Dodavatel Objednatele v této pětidenní Ihútě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá prav a Dodavatele, která se ke vzniku příslušné překážky váži. 
zejména Dodavatel nebude mít právo na jakékoli posunuti stanovených terminu 
poskytovaní Dodávek dle tělo Smlouvy.
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6 Odpovědnost za vady

Dodavatel garantuje. že dodané plněni bude bez vad po celou dobu irvání příslušné Dílčí 
smlouvy.
Vadou sc rozumí stav. kdy funkčnost Dodavek není v souladu s podmínkami 
spéci Ukovaný mi v Dílčí smlouvě nebo neodpovídá stavu při akceptaci Dodavek
Smluvni strany sc dohodly, žc Objednatel jo oprávněn vytknout vady poskytnutých Služeb 
kdykoli v průběhů trvání příslušné Dílčí smlouvy

6.1

6.2

6.3

Sankce

V případe prodleni Objednatele s platbou ceny za poskytnuté Dodavky jo Objednatel 
povinen uhradit příslušnému Dodavateli úrok z prodleni ve výši 0.05 % z dlužné částky za 
každý započaty den prodlení
V případe, žc Dodavatel poruší svou povinnost poskytovat Dodávky v souladu s terminy 
stanovenými Objednatelem či dohodnutými mezí Smluvními stranami, bude Dodavatel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.- Kč (slovy, tň sut korun českých) 
za každý započatý den prodlení
Pokud Dodavatel neodstraní vady poskytnutých Dodavek do 24 hodin, bude povinen 
zaplatil Objednateli Mnluvni pokutu ve výši 500.- Kč (slovy pčt .se/ korun Cc.skych) za 
každý započatý den prodlení s odstraněním vad Dodávek.
V při pádě. že Dodavatel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v článku 9 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši I0O.00O. - Kč (slovy. 
Iťcbio sto tisíc konin čcsk\ch) za každé takové porušeni.
Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 7 jsou splatné do třiceti (30) dni ode dne 
doručeni vvzvv k zaplaceni smluvní pokut v povinné Smluvní straně.
Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Dodavateli 
vzniklých v souladu s tímto článkem 7 proti jakýmkoli 1 budoucím a v daném okamžiku 
nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli, zejména pohledávkám na zaplaceni 
ceny poskytnuté Dodavky
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle lélo Smlouvy není dotčena povinnost 
Dodavatele nahradit Objednateli v plné výší též škodu vzniklou porušením povinnosti, na 
kterou se smluvní pokuta vztahuje.
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Ochrana důvěrných informací
Ochranu utajovaných informací zajisti obé Smluvni strany v souladu sc zákonem 
č. 412/2005 Sb. o ochrano utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, ve znčm 
pozdějších předpisu, a předpisů souvisejících.
Obč Smluvni sírany sc zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnil třetím osobám 
neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 1 Oó-' 199^ Sb . o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů 
není tímto ustanovením dotčena
Za ne veřej ne informace se považuji veškeré následující informace'
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a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli v souvislosti s touto 
Smlouvou;

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele
Za důvěrné informace Dodavatele (bez ohledli na formu jejich zachyceni) sc podle teto 
Smlouvy považuji veškere informace, ktere byly Dodavateli pisemne označeny jako 
důvěrné a současné se jedná o informace, které se ty kaj i Dodavatele, mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální či nemateriálni hodnotu, nejsou v příslušných obchodních 
kni7ich běžně dostupné a Dodavatel odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajeni.
Za důvěrné informace Objednatele a Dodavatelů se nepovazuji informace, které se staly 
veřejné přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, informace 
získané na zaklade postupu prokazatelné nezávislého na Dodavateli a informace poskytnuté 
třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
Smluvní sírany sc zavazují, žc budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích ostatních Smluvních stran, o kterých sc dozví v souvislosti s plněním teto 
Smlouvy, a bez písemného souhlasu příslušné Smluvní strany je nebudou sdělovat žádným 
třetím osobám, vyjma osob, které na poskytovaní Dodávek spolupracuji, za předpokladu, 
ze tyto osoby jsou za vázány k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako 
Smluvní sírany podle této Smlouvy. Za porušení závazku důvěrnosti informaci podle této 
Smlouvy nebude rovnčž považováno zveřejnění důvěrných informaci jakékoliv zc 
Smluvních stran, kc kterému dojde na zaklade zákona, soudního, správního či jiného 
obdobného rozhodnuti.
Dodavatel sc zavazuje nevyužit dúvcrnč informace Objednatele získané v souvislosti 
s touto Smlouvou jinak než pro účely této Smlouvy, v neprospěch Objednatele či 
k poškození jeho dobrého jména nebo pověsti.
Nehledě na ustanovení odst 8 4 Dodavatel dále výslovně souhlasí s lim. aby tato Smlouva 
byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, kiera je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, čišel né 
oniačem smlouvy a datum jejího podpisu. Dodavatel dále výslovné souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na wcbových stránkách určených Objednatel cm 
Smluvní strany prohlašují, žc skutečnosti uvedeno v této Smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez 
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek
Povinnosti uvedené v tonuo článku 8 této Smlouvy platí i po ukončeni této Smlouvy.

8 4

8 5

8.6

8.7

8.8

8.9

Doba trvání a možnost ukončení Smlouvy a dílčích smluv

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 měsíců ode dne nabyti její 
úči nnosti
'lato Smlouva a Dílci smlouvy na jejím zaklade uzavírané mohou být před uplynutím doby 
specifikované volánku 9 I ukončeny pouze na základe dohody obou Smluvních stran, 
odstoupením jedné ze Smluvních síran nebo výpovědí Objednatele v souladu stímto 
článkem.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě. Že Dodavatel je v prodlení 
sposkytnutím Dodávek po dobu delší než třicet (30) dní oproti terminům stanoveným
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Objednatelem či dohodnutým mezi Smluvními stranami a nezjedná napravu ani do pěti (5) 
dm od doručeni písemné výzvy Objednatele.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení 
> platbou ceny za poskytnuté Dodávky po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnu po splatnosti 
příslušného daňového dokladu a nezjedná napravu ani do pěti (5) dnů od doručeni písemné 
vy7vy Dodavatele.

Odstoupeni od Dílčí smlouvv je účinné okamžikem doručeni písem neb o oznámeni 
o odstoupeni druhé Smluvní straně

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž 
výpovědní lhůta v trvám tri (3) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po mčsici. v nčmžbyla Dodavateli doručena písemná vy poved'teto Smlouvy

Objednatel je oprávněn kdykoli vypověděl Dílčí smlouvu, a to i bez udáni důvodu, přičemž 
výpovědní Ihúta v trváni tři (3) měsíců počíná bčžct pivním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v nčmž byla Dodavateli doručena písemná výpověď dílci smlouvy

Ukončením léto Smlouvy nebo Dii či smlouvy nejsou dotčena ustanoveni týkající sc

smluvních pokut,

(ii) ochrany důvěrných informaci a

lni) ustanov eni ty k aj í cí *e tak o vy ch práv a po v i n n o st í. z j ej i chž p o vah y vy pl v vá, Že maj í 
trvat 1 po ukončeni této Smlouvy nebo dané dílčí smlouvy.

V případě předčasného ukončeni této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy má Dodavatel nárok na 
úhradu Dodavek řádně poskytnutých a odsouhlasených v souladu s touto Smlouvou ke dni 
předčasného ukončeni teto Smlouvy nebo dané Dílčí smlouvy.
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10 OPRÁVNřNF. osoby

10 l Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zej měna prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran.

(0 Oprávněnými osobami Objednatele jsou.
Mgr. Jiří Károly. Jungmannova .>5/19, Praha I,

tel.J
Bc. Ladislav Tobiáš. Jungmannova 35. 19. Praha 1. 

tel..

I, ve věcech smluvních.

ve věcech technických.

Oprávněnými osobami Dodavatele j^ou'
Ing. Petr Vlček, V Lomech 2376/ 10a. 149 00 Praha 4,

ve věcech ^mluvních.

Itig. Michal Aiist. V Lomech 2376/10a. 149 00 Praha 4. 

tel

10 2 Opravnčnc osoby, nejson-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny kc zmčnam této 
Smlouvy či Dílčích smluv, jejich doplňkům ani zrušení, ledaže sc prokáži plnou moci 
udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v 
zál eži t o* těch t ét o S m 1 ou v v S m 1 uvn í > trany j > ou op rá v něn y j edn o* trann ě ztn ěn i t op rá v n ě n é

(ii)

tel

vc včccch tcchnickvch

a



osoby. }>cm však povinny takovou změnu příslušné Smluvní zírané bezodkladně písemně 
o/nam it.
Všechna oznámeni mezi Smluvními * Ivanami. která *e vztahují k leio Smlouvě nebo která 
mají byt učiněna na základě této Smlouvy nebo Dílčí Mnlouvy. musí být učiněna písemně 
a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 
mailem s použitím elektronického podpisu, ncm-li stanoveno nebo mezi Smluvními 
stranami dohodnutojinak.

10.3

e-

II ZAVTRLC^A US lA.NOVt.NJ

Vyjma změn oprávněných osob podle článku 10 této Smlouvy mohou veškere změn v 
a doplňky teto Smlouvy nebo Dílčích smluv být provedeny pouze na základě písemného 
dodatku k této Smlouvě nebo příslušné Dilči smlouvě podepsaného Smluvními stranami

11.2 Tato Smlouva a všechny vztahy 7 ni vyplývající se řídí právním řádem Česke republiky.
11.3 Spor. který vznikne na zakladě této Smlouvy nebo který s ni souvisí, se Smluvní sírany 

zavazuji řešit přednostně smí mou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne. kdy 
o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešeni 
sporu z lélo Smlouvy příslušné obecné soudy Ceskc republiky

114 V případe, že některé ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či ncvymahatclnym nebo bude-li lakovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanoveni tělo Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá. Že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit 
neplatné, neúčinné nebo ne vymahatelné ustanovení teto Smlouvy ustanovením jiným, které 
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni původnímu a této Smlouvě jako 
celku

II 5 'lato Smlouva nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zakona č. 2W2016 Sb, o službách vytvářejících dřivém pro elektronicko 
transakce, ve zněni pozdějších předpisu, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, 
nej sou-li *oučá*ti jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souboru 
tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.

116 Tato Smlouva nabývá účinuomí uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340-'2015 Sb.. 
o zv 1 ášlm ch podmínkách účinu oslí některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu (dále jen „ZRS"). přičemž 
Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění lélo Smlouvy v registru smluv zajisti 
Objednatel

11 7 Nedílnou součástí teto Smlouvy jsou následující přílohy

11 i

Příloha ě. 1: Technická specifikace 

Příloha Č. 2: Nabídková cena Dodavatele 

Příloha c. 3: Zavazný vzor Dilči smlouvy



Na důkaz svého souhlasu s obsahem léto Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona c. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze V Praze
Ing. Petrpodép^img.

v Vlček
VlČek Datum: 2020.10.23

15:01:33+02*00’

Petr

Objednatel: Dodavatel:

Hlavni město Praha AVT Group, a.s.

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatické 
infrastruktury Magistrátu lil m. Prahy

Ing. Petr Vlček
jediný člen představenstva
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Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace

Technická specifikace

Předmětem plnění VZ je časově omezený pronájem videokonferenčních jednotek provozovaných 
v rámci služby Webex včetně instalace a zprovoznění v čase a místě určeném Objednatelem.

Specifikace požadovaných videokonferenčních jednotek je uvedena v tabulce včetně modelové 
struktury dodávky formou modelového „nákupního koše", který je definován počtem kusu a délkou 
pronájmu pro každý typ terminálu.

Video konferenční' jctfcwxky pro napojení na externí tis plej
Typ: Room Kít Mini

Vhodní pro zasedací místnosti pro 3 5 účastníků 
pronájem (vč. instalace a zprovoznění)

Popis:
Služba:
Množství (ks):
Délka pronájmu (měsíc): 2

2

Typ: Room Kit
Vhodné pro zasedací místnosti do 7 účastníků 
pronájem (\ě. instalace a zprovoznění)

Popis:
Služba:
Množství (ks):
Délka pronájmu (měsíc): 2

1

Video konferenční iecktotky včetně <isplejc
Typ: DX80

Videokonferenční jednotka pro individuální použití 
pronájem (vč. instalace a zprovoznění)

Popis:
Služba:
Množství (ks):
Délka pronájmu (měsíc): 2

15

Typ: Room 55
Vhodně pro zasedací místnosti do 7 účasníků 
pronájem [vč. instalace a zprovoznění)

Popis:

Služba:
Množství (ks):
Délla pronájmu (měsíc): 2

3

Room 55 Duál
Vhodné pro větší a tvarem delší zasedací místnosti
do 12 účasníků

pronájem (\č. instalace a zprovoznění)

Typ:
Popis:

Služba:
Množství (ks):
Délka pronájmu (měsíc): 2

1

Typ: Webex Board
Řešení pro zasedací místnosti, kombinuje 
videokonferend, bezdrátové sdílení a dotykovou 
kreslid tabuli

pronájem (vč. instalace a zprovoznění)

Popis:

Služba:
Množství (ks):
Délka pronájmu (měsíc): 2

Modelová struktura dodávky se použije pro výpočet celkové nabídkové ceny.

i

Objednatel se nezavazuje k objednávce pronájmu v celém objemu, jak je uveden v modelovém 
nákupním koši. Předmětné služby pronájmu bude čerpat podle aktuálních potřeb.

Dodavatel garantuje služby pronájmu v objemu dle modelové struktury dodávky.

Objednatel bude jednotlivé služby objednávat na základě konkrétních požadavku formou Dílčí 
smlouvy dle článku 3 této Smlouvy.



Příloha č. 2 Smlouvy Nabídková cena Dodavatele

Nabídková cena Dodavatele

DélkaMnožstvíJednotková cena pronájmu bez 
DPH [Kč/ks/měsíc)

Celková cena pronájmu bez 
DPH [Kč]Typ pronajmu

[měsíc][ks]

Room Kit Mini 19000 2 2 76000
Room Kit 20(XX) 1 2 40000
DX80 18000 15 2 540000
Room 55 30000 3 2 180000
Room 55 Duál 47800 1 2 95600
Webex Board 34200 2 684001

Celková cena 
pronájmu včetně 

DPH (Kč)

DPHCelková cena pronájmu 
bez DPHlKfl

Služba

Pronájem videokonferenčních 
jednotek - v rozsahu specifikace 
modelového „nákupního koše"

1.000 000,- 210 000, 1.210 000,-

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.



Příloha č. 3 Smlouvy Závazný vzor Dilči smlouvy

DÍLČÍ SMLOUVA Č. {doplnili NA PRONÁJEM VIDEOKONFERENČNÍCH JEDNOTEK
na základě Rámcově dohody no „Pronájem videokonferenčnich jednotek“ :e dne (doplnit), čisto smlouvy Objednatele 
(doplnitf (dále jen Rámcová dohodo).
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ij 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 
Sb občanský zákoník v platném zněni (dále jen „Občanský zákoník"), mezi níže uvedenými 
smluvními stranami (dále jen „Dilči smlouva").

Hlavni město Praha
se sídlem: 
zastoupené:

Mariánské nám. 2, Praha I, PSČ 110 01
Mgr. Jiřím Károlym, ředitel odboru informatické infrastruktury
Magistrátu hl. m. Prahy
00064581
CZ00064581
PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
(dále jen „Objednatel")
a
AVT Group a.s.
se sídlem:
zastoupená

V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha4 - Chodov
Ing. Petr Vlček
01691988
CZ0I69198S
107-4814600257/0100

1Č:
DIČ:
bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn B19I2S 

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato Dilči smlouva je uzavřena na základě Rámcové dohody na „Pronájem 
videokonferenčnich jednotek" ze dne [doplnit) číslo smlouvy Objednatele [doplnit] (dále 
jen „Rámcová dohoda").
Jestliže tato Dílčí smlouva nestanoví jinak, použiji se na právní vztah Smluvních stran 
ustanovení Rámcové dohody.
Pojmy uvedené velkým písmenem, které nejsou definovány v této Dilči smlouvě, mají 
význam uvedený v Rámcové dohodě.

I
1.1

1.2

1.3



Příloha č. 3 Smlouvy Závazný vzor Dilči smlouvy

PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY2
Předmětem této Dílčí smlouvy je pronájem videokonferenčnich jednotek dle níže uvedené 
specifikace Objednatele:

(doplnit]
[doplnit]

i.

11.

3 Cena

Rozsah plněni dle článku 2 této Dilči smlouvy jc celkem [doplnit].
Celková cena za plněni uvedené v článku 2 této Dilči smlouvy je |doplnit| Kč bez DPH.

Termín dodání

Dodavatel se zavazuje realizovat požadované služby / zápůjčku nejpozději do |doplni(|.
4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Dilči smlouva nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve zněni pozdějších předpisů, do této Dilči smlouvy a všech jejich jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dilči smlouvu), oběma Smluvními stranami.
Tato Dilči smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registni smluv (zákon o registni smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“), 
přičemž Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této Smlouvy v registru smluv 
zajistí Objednatel.

5
5.1

5.2

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona ě. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

V Praze V Praze

Objednatel: Dodavatel:

Hlavni město Praha AVT Group a.s.

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatické 
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. Petr Vlček
jediným členem představenstva
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