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Smlouva č. 175310143
na technickou podporu pro software a hardware Trimble

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel odboru komunikačních a informačních systémů SVA MO 
Ing. Petr ZÁBOREC

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Vendula Tajčová, tel.: +420 973 215 019, fax: +420 973 215 232 

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Jiří Holásek, tel.: +420 973 247 830, mobil: +420 602 151 758 nebo jím 
písemně pověřená osoba 

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor komunikačních a informačních systémů 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)
a

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14315
Se sídlem: Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 48027014
DIČ: CZ48027014
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Praha 2
Číslo účtu: 2000008423/8040
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Tomáš Honč, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Ing. David Jindra, CSc.
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: +420 296 801 186 
fax: +420 296 801 185 
e-mail: geotronics@geotronics.cz

Adresa pro doručování korespondence: Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 - Braník 

(dále jen „poskytovatel“)
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Smlouva č. 175310143

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1724-1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“) a podle § 1746 odst. 2 OZ a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadanou prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET, tuto smlouvu na technickou 
podporu pro software a hardware Trimble (dále jen „smlouva“).

n.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je pořízení technické podpory pro užití softwarových a hardwarových 
produktů Trimble, nutné pro zajištění projektu DVISÚ v rámci Geografické a hydrometeorologické 
služby AČR.

III.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli službu technické podpory pro užití 
softwarových a hardwarových produktů Trimble:

- Trimble NetR5 - 1 kus (v.č. 4825K56771)
- R8 - 3 kusy (v.č. 4533154169; 4538158011; 4539158600)
- Trimble S6 - 3 kusy (v.č. 92610211; 92610710; 92810502)
- TCU - 6 kusů (v.č. 95112034; 95112037; 95112072; 95112081; 95113164; 95116149)
- DiNi 12 T - 1 kus (v.č.702676A)
- GeoXT - 6 kusů (v.č. 452E00043; 4620471394; 5001455663; 5001455914;

4717443691;4720452092)
- GeoXH - 3 kusy (v.č. 4636497318, 4636497231, 4636496479)

- GPSNet - 1 licence
- GPSBase - 1 licence
- TBC - 4 licence
- TerraSync - 9 licencí
- Pathfinder office - 3 licence

Technická podpora zahrnuje:
- dodávání, resp. provádění průběžných úprav aktualizací softwarových a firmwarových 

produktů;
- rychlou pomoc (hot-line) v případě vážného problému u softwarového produktu;
- poskytování konzultačních služeb v rozsahu telefonického nebo písemného poradenství 

ve věci užití sw nebo hw produktů v době od 8.00 do 16.30. hod. v pracovních dnech; 
reakce na dotaz nejdéle do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti;

- pravidelné prohlídky produktů 1 x ročně, vždy k 30. 9. daného roku. Kontaktní osoba 
vedoucí oddělení geodetického zabezpečení, tel. 973 247 817 nebo jím pověřená osoba;

- poskytování nových verzí softwarových produktů, softwarové dokumentace nebo 
publikovaných operačních procedur tak, jak jsou zveřejňovány společností Trimble pro 
potřeby uživatelů;

- poskytování korekcí softwarových produktů, softwarové dokumentace nebo 
publikovaných operačních procedur;

- zasílání informací o novinkách a zajímavých akcí souvisejících s užívanými 
softwarovými produkty pomocí elektronické pošty.
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(dále jen „služba“)

2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně a včas poskytnutou službu dohodnutou 
cenu.

IV.
Cena za službu

1. Cena za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozklad ceny za poskytnutí služby za jednu licenci každého SW či kusu HW produktu je 
uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Celková cena za poskytnutí služby bez DPH činí 814.380,- Kč (slovy: osmsetčtrnácttisíc 
třistaosmdesát korun českých).

4. Celková cena za poskytnutí služby včetně DPH činí 985.399,80 Kč (slovy: 
devětsetosmdesátpěttisíctřistadevadesátdevět korun českých osmdesát haléřů). Z toho DPH ve 
výši 21 % činí 171.019,80 Kč.

5. Celková cena bez DPH dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není ji 
možno překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním svých 
závazků, tj. náklady na dopravné, přiměřenou dodatečnou odměnu autorovi dle § 2374 OZ a 
další související náklady. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě.

V.
Doba a místo plnění smlouvy

1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služby dnem uzavření smlouvy a ukončit dne
31. prosince 2018 včetně.

2. Místem plnění pro poskytování služby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je VZ 1902 Dobruška, 
Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška.

VI.
Podmínky poskytování služby

1. Před zahájením poskytování služby, avšak nejpozději v den zahájení poskytování služby je 
poskytovatel povinen objednateli dodat do místa plnění dle této smlouvy standardní 
dokumentaci v českém jazyce. Pokud nebude možné dokumentaci předložit ve fyzické podobě, 
zajistí poskytovatel přístup k této dokumentaci v databázi výrobce na své náklady.

2. Pověřenou osobu k akceptaci služby je vedoucí oddělení logistiky mjr. Ing. Pavel Šimeček, tel.: 
973 247 615, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“).

3. Poskytovatel je povinen poskytovat službu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy na základě 
podepsaného akceptačního protokolu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Akceptační 
protokol za objednatele podepíše pověřená osoba. Z akceptačního protokolu musí vyplývat, že 
objednatel je oprávněn využívat službu od uzavření smlouvy do 31. prosince 2017, resp. od 1. 
ledna 2018 do 31. prosince 2018. Akceptační protokol bude vyhotoven ve třech výtiscích, 
přičemž poskytovatel obdrží dva výtisky, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře - 
daňovému dokladu a třetí výtisk obdrží pověřená osoba
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4. Zjistí-li objednatel, že poskytovatel postupuje při plnění závazků ze smlouvy v rozporu se svými 
povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, je 
poskytovatel povinen na takovou výzvu objednatele vady odstranit a dále plnit řádně. Jestliže 
tak poskytovatel neučiní, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou je objednatel oprávněn poskytnout, 
bude objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení.

VII.
Ochrana autorských práv

1. Poskytovatel prohlašuje, že software uvedený v předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy podléhá ochraně autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu § 65 AZ.

2. Poskytovatel prohlašuje, že:
• je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autora/autorů včetně 

veškeré příslušející dokumentace,
• je oprávněn poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva užít předmět smlouvy, a to 

v rozsahu a způsoby dle této smlouvy,
• je ve smyslu příslušných ustanovení AZ oprávněn uzavřít s objednatelem tuto smlouvu.

3. Pokud není toto prohlášení pravdivé, je poskytovatel povinen nahradit objednateli veškerou 
škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním objednateli vznikne. Poskytovatel se 
zavazuje účinně podporovat objednatele při jednáních vedených proti němu ohledně 
vznesených autorských nároků nebo při obhajobě jeho zájmů v soudních řízeních vedených 
proti objednateli jinými subjekty z důvodů souvisejících s plněním poskytnutým 
poskytovatelem na základě této smlouvy.

4. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy na právního nástupce této strany.

5. Poskytovatel uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva užít software uvedený v předmětu 
smlouvy dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, 
jak je nutné k dosažení účelu smlouvy.

VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy 
zálohové platby.

2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu akceptačního protokolu, 
vystaví fakturu - daňový doklad a do 4 pracovních dnů ji doporučeně odešle objednavateli ve 
dvojím vyhotovení v českém jazyce. Úhrada ceny za službu poskytnutou dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy bude provedena jednou platbou za rok 2017 a jednou platbou za rok 2018.

3. Na faktuře - daňovém dokladu bude uvedena tato adresa obj ednatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
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nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto 
údaje a náležitosti:

- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo a místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- rozsah a předmět plnění;
- název přejímajícího podle smlouvy;
- cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury.

5. K faktuře musí být připojen originál akceptačního protokolu potvrzený pověřenou osobou, 
vč. razítka.

6. Lhůta splatnosti faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Bude-li faktura - daňový doklad doručena objednateli v období od 15. prosince příslušného 
kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 
dnů. Faktura - daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele a jejím směrováním na účet poskytovatele.

7. Všechny částky v Kč poukazované mezi objednatelem a zhotovitelem na základě smlouvy musí 
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na 
jejich účty.

8. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit objednateli do 
14 dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den 
připsání příslušné částky na účet objednatele, je 30 dnů ode dne jeho doručení.

9. Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti 
vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury - 
daňového dokladu postačí její odeslání poskytovateli v době její splatnosti. Vrácení faktury - 
daňového dokladu musí objednatel písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení 
poskytovatel vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury - daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu 
- daňový doklad doručit objednateli do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury - 
daňového dokladu poskytovateli.

10. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.
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IX.
Záruka za jakost, vady poskytnutého plnění

1. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytování služby specifikované v článku III. odst. 1 této 
smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy po celou dobu trvání smluvního vztahu a na 
poskytnutou službu poskytuje záruku.

2. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost výsledku poskytovaných služeb dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy po celou dobu poskytování služby.

3. Reklamaci uplatňuje uživatel mailem a bez zbytečného odkladu zašle poskytovateli 
objednávku na odstranění závady cestou datové schránky. Doba pro odstranění závady začíná 
běžet od okamžiku nahlášení reklamace mailem.

4. Vady na poskytnuté službě budou odstraněny poskytovatelem nejpozději do 30 dnů od jejich 
nahlášení.

5. Objednatelem oznámená vada je považována za odstraněnou okamžikem převzetí odstraněné 
vady nebo provedením servisního zásahu potvrzeného v protokolu pověřenou osobou 
objednatele.

6. Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutého plnění a předaném plnění se řídí 
ustanoveními § 2615 až § 2619 OZ.

X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Nezahájí-li poskytovatel plnění služby v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou 
dotčena ustanovení článku XI. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem 
prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany poskytovatele došlo ke splnění jeho závazku 
jsou rozhodující údaje z akceptačního protokolu.

2. Neodstraní-li poskytovatel nahlášenou vadu ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy, zaplatí 
poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za 
každou jednotlivou vadu, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 
Tím nejsou dotčena ustanovení článku XI. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním 
dnem prodlení.

3. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle smlouvy nevylučuje současné uplatnění nároků na 
náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná smluvní strana 
povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo 
ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je smluvní strana povinna uhradit nejpozději 
do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu zaplatí povinná strana 
straně oprávněné úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

XI.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a. splněním všech závazků řádně a včas,
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b. písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 
vynaložených a prokazatelně doložených nákladů,

c. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních 
stran s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí neplnění závazků poskytovatele 
dle čl. III. odst. 1, čl. V. odst. 1, čl. VII. a čl. IX. této smlouvy řádně a/nebo včas,

d. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního 
řízení vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči majetku poskytovatele insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení,

e. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zjistí, že poskytovatel 
uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

2. Vzájemné vyrovnání poměrné části ceny za poskytnuté služby k vrácení se provede tak, že 
celková cena za poskytnutí služby se vydělí počtem dnů, za který se měla poskytovat a 
výsledek se vynásobí počtem dnů, ve kterých byla služba poskytována. Rozdíl mezi cenou za 
poskytnutou službu poskytovatelem a celkovou cenou za poskytnutí služby bude vrácen 
objednateli.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 stranách, a dvou přílohách o 3 stranách, 
přičemž poskytovatel i objednatel obdrží po jednom výtisku. Oba výtisky mají stejnou platnost.

2. Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnými oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran, kontaktních údajů nebo 
oprávněných osob. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu pro 
doručování korespondence.

3. Poskytovatel souhlasí, aby smlouva po jejím podpisu byla zveřejněna.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového, nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob, jestliže jsou součástí poskytované služby.

6. Smluvní strany se zavazují nepodávat o poskytování služby žádné informace třetím stranám bez 
toho, aby s informováním projevily předchozí oboustranný písemný souhlas. Toto ustanovení se 
netýká třetích osob - subdodavatelů poskytovatele, právních nástupců smluvních stran a 
zaměstnanců smluvních stran, kteří budou ve vzájemné komunikaci při plnění úkolů 
souvisejících s poskytováním služby této smlouvy.

7. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

8. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy 
připojují pod ní své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.
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10. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti 
smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí příslušnými 
ustanoveními OZ a AZ.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Rozklad ceny - 2 strany 
Příloha č. 2 - Akceptační protokol - 1 strana

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele:
Ing. Petr ZÁBOREC 

ředitel

Za poskytovatele:
Ing. Tomáš HONČ 
jednatel společnosti

Razítko a podpis Razítko a podpis
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 175310143

Rozklad ceny
za období od uzavření smlouvy do 31. prosince 2018

ROK 2017

Popis položky majetku Počet
Kč za TP 

licence bez 
DPH

Výše 21 % 
DPH

Kč za TP 
licence včetně 

DPH

Kč za TP 
HW

bez DPH

Výše 21% 
DPH

Kč za TP za 
HW včetně 

DPH
Trimble NetR5 1 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
R8 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
Trimble S6 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
TCU 6 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
DiNi 12 T 1 ks x x x 3.810,00 800,10 4.610,10
GeoXT 6 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
GeoXH 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60

GPSNet 1 licence 22.890,00 4.806,90 27.696,90 x x x
GPSBase 1 licence 22.890,00 4.806,90 27.696,90 x x x
TBC 4 licence 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x
TerraSync 9 licencí 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x
Pathfinder office 3 licence 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x

Celková cena bez DPH činí 407.190,- Kč 
DPH ve výši 21 % činí 85.509,90 Kč 
Celková cena včetně DPH činí 492.699,90 Kč
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 175310143

ROK 2018

Popis položky majetku Počet
Kč za TP 

licence bez 
DPH

Výše 21 % 
DPH

Kč za TP 
licence včetně 

DPH

Kč za TP 
HW

bez DPH

Výše 21% 
DPH

Kč za TP za 
HW včetně 

DPH
Trimble NetR5 1 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
R8 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
Trimble S6 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
TCU 6 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
DiNi 12 T 1 ks x x x 3.810,00 800,10 4.610,10
GeoXT 6 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
GeoXH 3 ks x x x 4.560,00 957,60 5.517,60
GPSNet 1 licence 22.890,00 4.806,90 27.696,90 x x x
GPSBase 1 licence 22.890,00 4.806,90 27.696,90 x x x
TBC 4 licence 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x
TerraSync 9 licencí 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x
Pathfinder office 3 licence 16.080,00 3.376,80 19.456,80 x x x

Celková cena bez DPH činí 407.190,- Kč 
DPH ve výši 21 % činí 85.509,90 Kč 
Celková cena včetně DPH činí 492.699,90 Kč

- 10 -



Příloha č. 2 ke smlouvě č. 175310143

Akceptační protokol

Poskytovatel:

Zástupce objednatele

Předmět služby:

Datum dodávky (Plán / Realita): /

Popis služby:

Plnění Popis

Potvrzení a schválení zástupce objednatele o akceptaci služby. 

V.......................dne.................

Digitaltysigned bylng. 
Tomáš Hon 
Date: 2017 
09:06:44 í 
Reason: 
tcndcrmarket.lzivatcl~48
027014

Poskytovatel 
(jméno, příjmení, podpis)

Digitaltysigned byIng. 
Petr Zábore 
Date: 2017.01.
13:25:59 
Reason:
tendermarket.jzivatel=13
5000.1.2.zaborec

Zástupce objednatele 
(jméno, příjmení, podpis)
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