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Návrh na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
číslo: OŠ/21/72984 

 
A. Pardubický kraj (dále také jako „Navrhovatel“) v souladu s ust. § 1731 a násl. ObčZ má 

v úmyslu uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen „Smlouva“) dle ust. § 9 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „ObčZ“), a to za níže uvedených podmínek. 

B. Navrhovatel prohlašuje, že Smlouva bude uzavřena i v případě, pokud přijetí návrhu 
Smlouvy nebude učiněno všemi příjemci návrhu uvedenými v příloze Smlouvy. 

C. Navrhovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 
D. Navrhovatel stanoví, že přijetí nabídky Smlouvy lze učinit nejpozději do 30. 6. 2021.  
E. Za přijetí návrhu Smlouvy bude považováno obdržení písemné akceptace, zásadně 

v elektronické formě podepsané oprávněnou osobou, a to do datové schránky 
navrhovatele z28bwu9. 

F. Smlouva je uzavřena okamžikem účinnosti přijetí nabídky, tedy okamžikem, kdy včasné 
přijetí nabídky dojde Navrhovateli. 

G. Podmínky Smlouvy:  
 
Smluvní strany: 
 

1. Pardubický kraj 
se sídlem:  Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
IČO:   708 92 822 
DIČ:   CZ70892822 
zastoupený:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
 
(dále jen „centrální zadavatel“) 

 
a 
 

2.   Organizace uvedené v příloze č. 1   
(dále jen „pověřující zadavatel“) 

(společně také jako „smluvní strany“)  

 

PREAMBULE 
1. Centrální zadavatel hodlá ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ provádět zadávací řízení 

na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům 
společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education 
Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“) na účet pověřujícího zadavatele.  

2. Pověřující zadavatel má zájem, aby pro něj centrální zadavatel ve smyslu ustanovení 
§ 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ prováděl zadávací řízení na veřejnou zakázku.  

3. Předpokladem pro to, aby centrální zadavatel mohl pro pověřujícího zadavatele 
provádět zadávací řízení na veřejnou zakázku, je uzavření této smlouvy 
o centralizovaném zadávání, tedy o společném postupu mezi centrálním zadavatelem 
a pověřujícím zadavatelem (dále jen „smlouva“), ve které budou v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním upravena jejich vzájemná práva a povinnosti. Smlouva 
musí být uzavřena nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky.  
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I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele 
a pověřujícího zadavatele k sobě navzájem ale i ve vztahu k třetím osobám v souvislosti 
s centralizovaným zadáním veřejné zakázky. 

2. Předmětem smlouvy je především závazek centrálního zadavatele provést zadávací 
řízení na účet pověřujícího zadavatele v souladu se ZZVZ a jinými právními předpisy, 
a to až po výběr dodavatele, jeho oznámení účastníkům, oznámení dle § 126 ZZVZ 
a případně další úkony dle ZZVZ, jejichž potřeba vyplyne z probíhajícího zadávacího 
řízení. Předmětem smlouvy je dále závazek pověřujícího zadavatele poskytnout 
centrálnímu zadavateli potřebnou součinnost. Veřejnou zakázku bude zadávat (tzn. 
uzavírat smlouvu) pověřující zadavatel.  

II. 
Práva a povinnosti účastníků smlouvy při centralizovaném zadávání 

1. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel bude plnit ve smyslu ustanovení § 9 
ZZVZ funkci centrálního zadavatele na Veřejnou zakázku. Centrální zadavatel bude při 
své zadavatelské činnosti postupovat v souladu s právními předpisy a zájmy pověřujícího 
zadavatele, a příp. v souladu se svým vnitřním předpisem. 

2. Subjektem, který je pověřen vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, 
tj. zejména vůči dodavatelům, účastníkům, správci Informačního systému  
o veřejných zakázkách – Věstníku veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, je centrální zadavatel. K prokázání výše uvedeného oprávnění bude sloužit 
výhradně tato smlouva a nebude potřeba již žádné další plné moci, která by tuto 
skutečnost potvrzovala. Vyskytla-li by se však potřeba vystavit plnou moc ze strany 
pověřujícího zadavatele, zavazuje se tento plnou moc neprodleně vystavit. 

3. Účastníci smlouvy berou na vědomí skutečnost, že zadavatelskou činnost ve smyslu 
ZZVZ vykonává v tomto zadávacím řízení centrální zadavatel, který odpovídá za zákonný 
průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením ZZVZ, 
ledaže k porušení ZZVZ došlo jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele.   

4. Pověřující zadavatel je povinen informovat centrálního zadavatele o všech podstatných 
skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost. 

5. Pověřující zadavatel se tímto zavazuje poskytovat centrálnímu zadavateli veškerou 
nezbytnou součinnost pro provádění zadávacího řízení a zadávání Veřejné zakázky. 
Pověřující zadavatel je zejména povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem 
sdělit centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádné fungování 
centralizovaného zadávání, a to zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci 
zadávacích podmínek. Uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky je pověřující 
zadavatel povinen sdělit bezodkladně, nejpozději do 3 dnů, centrálnímu zadavateli.  

 
III. 

Doba trvání smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku, k jehož provedení se smluvní strany touto smlouvou zavazují. 
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2. Centrální zadavatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu, a to buď jako 
celek, nebo jednotlivě vůči pověřujícímu zadavateli. Výpověď smlouvy je účinná 
okamžikem jejího oznámení pověřujícímu zadavateli. 

 
IV. 

Náklady zadávacího řízení 
 

Náklady spojené s přípravou a realizací centralizovaného zadávání Veřejné zakázky 
ponese centrální zadavatel.  

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem přijetí návrhu pověřujícím zadavatelem. 

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné 
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

4. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 24. 5. 2021 usnesením 
č. R/370/21. 

 
  

 
 
_____________________________ 
    Navrhovatel - centrální zadavatel 

 
 
  

     JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

Martin Netolický
Digitální podpis:
07.06.2021 09:03



Příloha č. 1 smlouvy

Škola/školské zařízení/Pověřující zadavatel

Dětský domov Dolní Čermná

Dětský domov Holice, Husova 623

Dětský domov Moravská Třebová

Dětský domov Pardubice

Dětský domov Polička

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium Lanškroun

Gymnázium Vysoké Mýto

Gymnázium Žamberk

Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Konzervatoř Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Průmyslová střední škola Letohrad

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Speciální základní škola a střední škola Svitavy

Speciální základní škola Králíky

Speciální základní škola Litomyšl

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Střední odborné učiliště Svitavy

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola Chrudim

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední škola a základní škola Žamberk

Střední škola automobilní Holice

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola technická Vysoké Mýto

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Střední zdravotnická škola Pardubice

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Dětský domov Dolní Čermná 
se sídlem:  Dolní Čermná 74, 561 53   
IČO:   708 577 17    
DIČ:   CZ70857717    
zastoupený:  Mgr. Stanislavou Švarcovou, ředitelkou    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Stanislava Švarcová
10.06.2021 11:28:07 +02'00'

Signer:
CN=Mgr. Stanislava Švarcová
C=CZ
O=Dětský domov Dolní Čermná
2.5.4.97=NTRCZ-70857717

Public key:
RSA/2048 bits



Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání

Příjemce návrhu: Dětský domov Holice, Husova 623
se sídlem: Husova 623, Holice 534 11
IČO: 48159638
DIČ:
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Douškem  

(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“)

1. Příjemce prohlašuje,  že  obdržel  návrh  na  přijetí  smlouvy o  centralizovaném  zadávání
uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZZVZ“)  a  dle  ust.  § 1746  odst.  2  zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem. 

2. Příjemce  prohlašuje,  že  se  seznámil  s celým  obsahem  smlouvy  tak,  jak  byl  součástí
návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení
zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  „Poskytování  užívacích  práv  ("Licencí")
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího
zadavatele (Příjemce).

3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je
vědom,  že  doručením  přijetí  návrhu  smlouvy  Pardubickému  kraji  (navrhovateli,
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření. 

_____________________________
        Příjemce - pověřující zadavatel

 

1

Mgr. Jaroslav 
Doušek

Digitálně podepsal 
Mgr. Jaroslav Doušek 
Datum: 2021.06.09 
11:02:36 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Dětský domov Moravská Třebová 
se sídlem:  J. K. Tyla 570/65, Moravská Třebová   
IČO:   63609177      
DIČ:       
zastoupený:  Liborem Širůčkem   
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Libor 
Širůček

Digitálně podepsal 
Mgr. Libor Širůček 
Datum: 2021.06.18 
07:33:13 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Dětský domov Pardubice 
se sídlem: Ke Tvrzi 235, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice    
IČO:  48160865     
DIČ:  CZ48160865     
zastoupený: Mgr. Kateřinou Fialovou, ředitelkou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Kateřina 
Fialová

Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Fialová 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48160865, 
o=Dětský domov Pardubice, ou=13300, 
cn=Mgr. Kateřina Fialová, sn=Fialová, 
givenName=Kateřina, 
serialNumber=P651327, title=ředitelka 
Datum: 2021.06.10 08:21:53 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Dětský domov Polička 
se sídlem:  A. Lidmilové 505, Polička 572 01 
IČO:   636 09 291    
zastoupený:  Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Bc. 
Miroslava 
Přiklopilová

Digitálně podepsal 
Bc. Miroslava 
Přiklopilová 
Datum: 2021.06.09 
13:45:58 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 
se sídlem:  Rožkova 331, Zelené Předměstí   
IČO:   48161071    
DIČ:   CZ48161071    
zastoupený:  Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Bc. Alena Krabcová

Digitální podpis:
09.06.2021 10:38
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání
Příjemce návrhu: Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebováse sídlem: Svitavská 310, 571 01  Moravská TřebováIČO: 62033131DIČ: -zastoupený: RNDr. Alenou Plocovou, ředitelkou školy
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“)
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadáváníuzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatelePardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástínávrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedenízadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí")k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu MicrosoftEnrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícíhozadavatele (Příjemce).
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si jevědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli,centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.

_____________________________Příjemce - pověřující zadavatel
RNDr. Alena 
Plocová

Digitálně podepsal 
RNDr. Alena Plocová 
Datum: 2021.06.09 
14:30:06 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 
se sídlem:  Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč   
IČO:   72543159    
DIČ:   není plátcem DPH    
zastoupený:  Ing. Miroslavem Pavlatou, ředitelem školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. 
Miroslav 
Pavlata

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav 
Pavlata 
Datum: 2021.06.14 
08:55:38 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 
se sídlem:  T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl   
IČO:   62 032 348    
DIČ:   CZ62032348    
zastoupené:  Mgr. Ivanou Hynkovou, ředitelkou školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Ivana 
Hynková

Digitálně podepsal Mgr. Ivana 
Hynková 
Datum: 2021.06.08 12:37:02 
+02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 
se sídlem: Na Mušce 1110, 534 01 Holice    
IČO: 48161101      
DIČ:       
zastoupený: Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 
       Mgr. Andrea Daňková, ředitelka 

 
 
  

 

Mgr. Andrea 
Daňková

Digitálně podepsal 
Mgr. Andrea 
Daňková 
Datum: 2021.06.10 
10:22:01 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 
se sídlem:  Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim   
IČO:   60103337    
DIČ:   CZ60103337    
zastoupený:  Mgr. Klárou Jelinkovou, ředitelkou    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Klára 
Jelinková

Digitálně podepsal 
Mgr. Klára 
Jelinková 
Datum: 2021.06.10 
07:50:17 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu:  Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště,  

Hlinsko, Adámkova 55  
se sídlem: Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko    
IČO:  601 033 29      
DIČ:  ---     
zastoupený: RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel školy     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Rostislav 
Dvořáček

Digitálně podepsal 
Rostislav Dvořáček 
Datum: 2021.06.21 
08:48:08 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium Lanškroun 
se sídlem:  nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 
IČO:   49314653    
DIČ:   CZ49314653    
zastoupený:  RNDr. Věra Šverclová, ředitelka školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

RNDr. 
Věra 
Šverclová

Digitálně 
podepsal RNDr. 
Věra Šverclová 
Datum: 2021.06.08 
14:50:10 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu:  Gymnázium Vysoké Mýto 

se sídlem:  nám. Vaňorného 163, 566 01  Vysoké Mýto   
IČO:   49314645 
DIČ:   ---  
zastoupený:  Mgr. Blankou Kysilkovou    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 

1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 
uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 
návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 

 
  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. 
Blanka 
Kysilková

Digitálně podepsal Mgr. Blanka Kysilková 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-49314645, 
o=Gymnázium Vysoké Mýto, 
ou=Gymnázium Vysoké Mýto, ou=117, 
cn=Mgr. Blanka Kysilková, sn=Kysilková, 
givenName=Blanka, 
serialNumber=P442534, title=ředitelka 
školy 
Datum: 2021.06.09 20:00:38 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium Žamberk  
se sídlem: Nádražní 48, 56401 Žamberk     
IČO: 49314891       
DIČ:        
zastoupený: Mgr. Martin Tyč, ředitel       
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce – pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Martin Tyč Digitálně podepsal Mgr. Martin Tyč 
Datum: 2021.06.14 10:32:51 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 
se sídlem: Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová 560 02     
IČ:  49314670              
DIČ:       
zastoupené: Mgr. Josefem Menšíkem, ředitelem školy     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  
 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Josef 
Menšík

Digitálně podepsal 
Mgr. Josef Menšík 
Datum: 2021.06.09 
12:20:42 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
se sídlem:  A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko   
IČO:   62032011    
DIČ:   CZ62032011    
zastoupený:  Mgr. Lucie Škvařilová    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 
 

 
 
  

 

Mgr. Lucie 
Škvařilová

Digitálně podepsal 
Mgr. Lucie Škvařilová 
Datum: 2021.06.10 
10:41:30 +02'00'



PaedD
r. Milan 
Báča

Digitálně 
podepsal 
PaedDr. Milan 
Báča 
Datum: 
2021.06.17 
13:19:16 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 
se sídlem:  Dašická 1083, 530 03 Pardubice    
IČO:   48160989     
DIČ:   CZ48160989    
zastoupený:  Mgr. Luděk Burian    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. 
Luděk 
Burian

Digitálně podepsal 
Mgr. Luděk Burian 
Datum: 2021.06.08 
12:24:05 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
se sídlem:  Mozartova 449, 530 09 Pardubice   
IČO:   48161063    
DIČ:       
zastoupený:  Mgr. Petrem Harbichem, zástupcem ředitele pověřeným řízením školy
    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Petr 
Harbich

Digitálně podepsal 
Mgr. Petr Harbich 
Datum: 2021.06.08 
14:54:24 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 
se sídlem: nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička      
IČO: 620 321 78      
DIČ:       
zastoupený: Mgr. Josefem Dvořákem     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Josef Dvořák Digitálně podepsal Mgr. Josef Dvořák 
Datum: 2021.06.17 13:54:26 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 
se sídlem:                   T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí     
IČO:    00 401 081    
DIČ:    CZ 00401081    
zastoupený:   Mgr. Markem Hoffmannem, ředitelem školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Marek 
Hoffmann

Digitálně podepsal 
Mgr. Marek Hoffmann 
Datum: 2021.06.09 
08:28:18 +02'00'



Mgr. Jana Pekáriková
10.06.2021
12:27
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu:   Konzervatoř Pardubice  
se sídlem:          Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice   
IČO:           481 61 110    
DIČ:       
zastoupený:             Mgr. Daliborem  H l a v o u    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. 
Dalibor 
Hlava

Digitálně podepsal 
Mgr. Dalibor Hlava 
Datum: 2021.06.09 
13:52:05 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 
se sídlem: Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice    
IČO:  48161209     
DIČ:  CZ48161209     
zastoupený: Ing. Monikou  Dobešovou, ředitelkou školy     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Monika 
Dobešová

Digitálně podepsal Ing. 
Monika Dobešová 
Datum: 2021.06.09 
12:31:30 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu 
   Choceň 
se sídlem:  T. G. Masaryka 1000, Choceň, 565 01     
IČO:   49314661      
DIČ:   CZ49314661      
zastoupený:  Mgr. Jaroslavem Studničkou, ředitelem školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí návrhu, 

tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým 
produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for 
Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího zadavatele 
(Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, centrálnímu 
zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Jaroslav Studnička
Digitálně podepsal Jaroslav 
Studnička 
Datum: 2021.06.09 07:39:05 +02'00'



 1 

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250   
se sídlem: Tyršovo náměstí 250, 537 01 Chrudim II 
IČO: 60103345 
DIČ:       
zastoupený: Ing. Zdeňkou Vichrovou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Zdeňka 
Vichrová

Digitálně podepsal Ing. 
Zdeňka Vichrová 
Datum: 2021.06.09 09:41:36 
+02'00'



Jaroslav 
Bálek

Digitálně podepsal 
Jaroslav Bálek 
Datum: 2021.06.08 
14:10:53 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 
se sídlem:  Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice   
IČO:   48160806    
DIČ:       
zastoupený:  PaedDr. Bc. Jiřím Knollem, ředitelem    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 

zadavatele (Příjemce). 
 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

PaedDr. 
Jiří Knoll

Digitálně podepsal 
PaedDr. Jiří Knoll 
Datum: 2021.06.11 
08:27:18 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, 
Královéhradecká 513  
se sídlem: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí     
IČO: 70847142       
DIČ:       
zastoupený: PhDr. Petrou Novotnou, ředitelkou      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

PhDr. Petra 
Novotná

Digitálně podepsal 
PhDr. Petra Novotná 
Datum: 2021.06.09 
11:38:10 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu:  Průmyslová střední škola Letohrad 
se sídlem:   Komenského 472, Letohrad, 561 51  
IČO:    49314912   
DIČ:    CZ49314912   
zastoupený:   Ing. Jiřím Štěpánkem, ředitelem školy   
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Jiří Štěpánek
Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Štěpánek 
Datum: 2021.06.09 07:56:38 
+02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální mateřská škola a základní škola Polička  
se sídlem:Jiráskova 825, 572 01 Polička     
IČO: 70838267       
DIČ: CZ70838267       
zastoupený: Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Dita 
Bomberová

Digitálně podepsal 
Mgr. Dita Bomberová 
Datum: 2021.06.09 
09:44:27 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
  
se sídlem: Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice     
IČO: 601 58 981       
DIČ: CZ60158981       
zastoupený: Mgr. Bronislavou Štursovou, ředitelkou školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
    Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Bronislava 
Štursová

Digitálně podepsal Mgr. 
Bronislava Štursová 
Datum: 2021.06.11 
12:58:17 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto 
se sídlem:  Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto     
IČO:   70851867      
DIČ:   CZ 70851867      
zastoupený:  Mgr. Alena Černá, MBA      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Alena 
Černá

Digitálně podepsal 
Mgr. Alena Černá 
Datum: 2021.06.08 
12:06:21 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola a střední škola Svitavy  
se sídlem: Milady Horákové 488/44, 568 02 Svitavy     
IČO: 70838283       
DIČ:       
zastoupený: Mgr. Magdalenou Dvořákovou      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Podepsal Mgr. Magdalena Dvořáková
DN: cn=Mgr. Magdalena Dvořáková,
c=CZ, o=Speciální základní škola a
střední škola Svitavy, ou=7055,
email=specialni.skola@svitavy.cz
Datum: 2021.06.17 16:17:12 +02'00'

Mgr. Magdalena
Dvořáková
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola Králíky 
se sídlem:  Nábřežní 130, 561 69 Králíky     
IČO:   61235105     
DIČ:       
zastoupený:  Mgr. Zdeňkem Nesvadbou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Zdeněk Nesvadba
08.06.2021 11:36:15 +02'00'

Signer:
CN=Mgr. Zdeněk Nesvadba
C=CZ
O=Základní škola praktická Králíky
2.5.4.97=NTRCZ-61235105

Public key:
RSA/2048 bits
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola Litomyšl 
se sídlem:  9. května 1181, 570 01 Litomyšl     
IČO:   708 38 275      
DIČ:       
zastoupený:      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Jan 
Janypka

Digitálně podepsal 
Mgr. Jan Janypka 
Datum: 2021.06.10 
10:04:18 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč 
se sídlem:  Rubešova 531, 539 73  Skuteč   
IČO:   72048905    
DIČ:   CZ72048905    
zastoupený:      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel 

Mgr. Bc. 
Petr Vtípil

Digitálně podepsal 
Mgr. Bc. Petr Vtípil 
Datum: 2021.06.09 
13:28:34 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 

se sídlem: Lázeňská 206, 56201 Ústí nad Orlicí    
IČO: 70844755      
DIČ:       
zastoupený: Mgr. Stáňou Doležalovou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Stáňa 
Doležalová

Digitálně podepsal 
Mgr. Stáňa Doležalová 
Datum: 2021.06.10 
13:16:59 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 
se sídlem:             Dašická 268, 530 03 Pardubice    
IČO:   481 61 012    
DIČ:       
zastoupený:  PaedDr. Radimem Novákem, ředitelem školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 
268 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

PaedDr. 
Radim Novák

Digitálně podepsal 
PaedDr. Radim Novák 
Datum: 2021.06.17 
11:24:55 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun  
se sídlem: Sokolská 288, 563 01 Lanškroun    
IČO:  15028216     
DIČ:       
zastoupený: Ing. Jaroslavem Novákem     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. 
Jaroslav 
Novák

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaroslav Novák 
Datum: 
2021.06.10 
10:43:02 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu 

a služeb, Chrudim, Čáslavská 205  
se sídlem:   537 01 Chrudim, Čáslavská 205      
IČO:   13582259      
DIČ:   --    
zastoupený:   Jaroslavem Kořínkem, ředitelem školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Digitálně podepsal 
Mgr. Jaroslav Kořínek 
Datum: 2021.06.08 
11:49:11 +02'00'



 1 

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, 

Třemošnice, Sportovní 322 
se sídlem: Sportovní 322, 538 43 Třemošnice     
IČO: 15052796       
DIČ: CZ15052796       
zastoupený: RNDr. Janou Sýkorovou, ředitelkou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

RNDr. Jana 
Sýkorová

Digitálně podepsal 
RNDr. Jana Sýkorová 
Datum: 2021.06.09 
09:22:53 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička,  

       Čs. armády 485 
se sídlem: Čsl. armády 485, 572 01  Polička   
IČO: 62031961      
DIČ: CZ62031961      
zastoupený: ředitelem Mgr. Borisem Preisslerem     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Boris 
Preissler

Digitálně podepsal 
Mgr. Boris Preissler 
Datum: 2021.06.11 
10:47:14 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427  
se sídlem: Předměstí 427, 561 69  Králíky     
IČO: 00087939       
DIČ: nejsme pláti DPH       
zastoupený: Mgr. Petrou Doubravovou, ředitelkou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Petra 
Doubra
vová

Digitálně 
podepsal Petra 
Doubravová 
Datum: 
2021.06.15 
06:42:56 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 
se sídlem:  Poděbradská 93, Polabiny, 530 09 Pardubice 
IČO:   15050670 
DIČ:   - 
zastoupený:  Mgr. Martinem Valentou, ředitelem školy 
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Martin 
Valenta

Digitálně podepsal 
Mgr. Martin Valenta 
Datum: 2021.06.09 
09:13:59 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborné učiliště Svitavy 
se sídlem:  Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02  Svitavy   
IČO:   15034569     
DIČ:   -      
zastoupený:  Ing. Leošem Říhou, ředitelem školy     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Leoš Říha
Digitální podpis:

09.06.2021 09:14
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 
se sídlem: Žižkova 139, Chvaletice 533 12    
IČO:  00087840     
DIČ:  CZ00087840     
zastoupený: Mgr. Naděždou Kovářovou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Naděžda 
Kovářová

Digitálně podepsal 
Mgr. Naděžda 
Kovářová 
Datum: 2021.06.09 
11:08:46 +02'00'



 1 

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu:  
 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  
se sídlem: Pardubice, Karla IV. 13, Zelené Předměstí     
IČO: 02013762      
DIČ: CZ02013762       
zastoupený: Mgr. Petrem Mikulášem, ředitelem školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Petr 
Mikuláš

Digitálně podepsal 
Mgr. Petr Mikuláš 
Datum: 2021.06.08 
16:03:13 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
se sídlem:  Poděbradská 94, 53009 Pardubice 
IČO:   48161179 
DIČ:   CZ48161179 
zastoupený:  Ing. Jan Ptáček, ředitel školy 
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 
          Ing. Jan Ptáček, ředitel školy 

 
 
  

 

Ing. Jan Ptá ek
Digitální podpis: 21.06.2021 10:59
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední průmyslová škola Chrudim 
se sídlem:  Čáslavská 973, 537 01 Chrudim IV   
IČO:   15052591    
DIČ:   CZ15052591    
zastoupený:  Ing. František Mihulka, ředitel školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. 
František 
Mihulka

Digitálně 
podepsal Ing. 
František Mihulka 
Datum: 
2021.06.09 
08:30:43 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 
se sídlem:  náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice  
IČO:   48161161    
DIČ:   CZ48161161    
zastoupený:  Mgr. Zdeňkem Zitkem    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 
           Mgr. Zdeněk Zitko, ředitel 

 
 
  

 

Mgr. Zdeněk 
Zitko

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk 
Zitko 
Datum: 2021.06.08 12:14:01 
+02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední průmyslová škola stavební Pardubice 
se sídlem: Sokolovská 150, Rybitví 533 54    
IČO:  00191191     
DIČ:  CZ 00191191     
zastoupený: Mgr. Renata Petružálková      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Renata 
Petružálková

Digitálně podepsal Mgr. Renata 
Petružálková 
Datum: 2021.06.08 12:51:34 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola a základní škola Žamberk 
se sídlem:  Žamberk, Tyršova 214, PSČ 564 01 
IČO:   49314840    
DIČ:       
zastoupený:  Mgr. Věrou Říčařovou   
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Věra 
Říčařová

Digitálně podepsal 
Věra Říčařová 
Datum: 2021.06.10 
09:39:38 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola automobilní Holice 
se sídlem:  Nádražní 301,  53401 Holice  
IČO:   135 82 909    
DIČ:   ---    
zastoupený:  Mgr. Bc. Michal Šedivka    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Michal 
Šedivka

Digitálně podepsal 
Michal Šedivka 
Datum: 2021.06.14 
08:08:42 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
se sídlem:             Kladruby nad Labem 105, 533 14    
IČO:   00087858    
DIČ:       
zastoupený:  MVDr. František Horák    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Digitálně podepsánoMVDr. František 
Horák
DN:C=CZ, 
OID.2.5.4.97=NTRCZ-00087858, 
O=Střední škola chovu koní a jezdectví 
Kladruby nad Labem, OU=4, CN=MVDr. 
František Horák, SN=Horák, 
G=František, SERIALNUMBER=P238061
Příčina:Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění:zde lokace podpisu
Datumu:2021.06.09 10:25:33+02'00'
Foxit Reader Verze: 10.1.0

MVDr. 
František 

Horák
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 
se sídlem: Zámecká 1, 564 01 Žamberk     
IČO: 00654949       
DIČ: CZ00654949       
zastoupený:      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 ___________________________ 
         
PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy 

 
 
  

          Příjemce - pověřující zadavatel 

PhDr. 
Zuzana 
Pecháčková

Digitálně podepsal 
PhDr. Zuzana 
Pecháčková 
Datum: 2021.06.10 
16:11:59 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola technická Vysoké Mýto 

se sídlem: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto 
    

IČO: 150 28 585      
DIČ: CZ 150 28 585      
zastoupený: Ing. Jitkou Jiskrovou MBA     
 
 
 
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Jitka Jiskrová, MBA
Digitálně podepsal Ing. Jitka Jiskrová, 
MBA 
Datum: 2021.06.17 22:22:20 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí  
se sídlem: Zahradní 5841, 562 01 Ústí nad Orlicí     
IČO: 00087408       
DIČ: CZ00087408       
zastoupený: Ing. Zdeňkem Salingerem, ředitelem školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí návrhu, 

tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým 
produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for 
Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího zadavatele 
(Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, centrálnímu 
zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. 
Zdeněk 
Salinger

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk 
Salinger 
Datum: 2021.06.10 
08:02:20 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 
se sídlem:  T. G. Masaryka 659, 570 01 Litomyšl    
IČO:   72085428    
DIČ:   CZ72085428    
zastoupený:  Ing. Ivo Jiránek, ředitel    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. Ivo 
Jiránek

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Jiránek 
Datum: 2021.06.14 
11:10:34 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim  
se sídlem:  Poděbradova 336, 537 01 Chrudim     
IČO:   00498891      
DIČ:   CZ00498891       
zastoupený:  Mgr. Zdeňkou HROCHOVOU      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Zdeňka 
Hrochová

Digitálně podepsal Mgr. 
Zdeňka Hrochová 
Datum: 2021.06.10 13:37:07 
+02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 
se sídlem:  Dolní Třešňovec 17, 563 01  Lanškroun     
IČO:   00087670       
DIČ:   CZ00087670       
zastoupený:  Ing. David Hruška     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Ing. David 
Hruška

Digitálně podepsal 
Ing. David Hruška 
Datum: 2021.06.17 
13:38:37 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim  
se sídlem: Poděbradova 842, 537 01 Chrudim     
IČO: 75075920      
DIČ: CZ75075920       
zastoupený: Ing. Stanislav Valášek, ředitel školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
  Příjemce - pověřující zadavatel 
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední zdravotnická škola Pardubice 
se sídlem: Průmyslová 395, 530 03 Pardubice    
IČO: 00498793      
DIČ: CZ00498793      
zastoupený: Mgr. Monikou Máslovou     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Monika 
Máslová

Digitálně podepsal 
Monika Máslová 
Datum: 2021.06.10 
14:11:12 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 
se sídlem:  Purkyňova 256/9, Předměstí, 568 02 Svitavy   
IČO:   00498815    
DIČ:       
zastoupený:  PhDr. Radimem Dřímalem, ředitelem    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

PhDr. Radim 
Dřímal

Digitálně podepsal 
PhDr. Radim Dřímal 
Datum: 2021.06.09 
15:57:35 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Vyšší odborná škola a Střední škola Technická Česká Třebová  
se sídlem:              Habrmanova 1540, 560 02  Česká Třebová     
IČO:                       493 14 866       
DIČ:                       CZ49314866     
Zastoupený:           Mgr. Janem Kovářem     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  
 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Jan 
Kovář

Digitálně podepsal 
Mgr. Jan Kovář 
Datum: 2021.06.11 
11:07:19 +02'00'



Mgr. Marie 
Klementová

Digitálně podepsal 
Mgr. Marie 
Klementová 
Datum: 2021.06.17 
12:39:05 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,  

Litomyšl, Komenského nám. 22 
se sídlem:  Komenského nám. 22, 570 01 Litomyšl - MĚSTO   
IČO:   62032381    
DIČ:   CZ62032381   
zastoupený:  Mgr. Stanislavem Leníčkem, ředitelem školy    
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Stanislav 
Leníček

Digitálně podepsal 
Stanislav Leníček 
Datum: 2021.06.15 
07:19:54 +02'00'
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 
se sídlem: Komenského 1, 566 01 Vysoké Mýto     
IČO: 49314785       
DIČ: CZ49314785       
zastoupený: Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy      
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 
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Přijetí návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 

 
Příjemce návrhu: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 
se sídlem: Lanškroun – Vnitřní město, 563 01 Lanškroun       
IČO: 70846944     
DIČ:       
zastoupený: Mgr. Hana Minářová, MBA     
 
(dále jen „Příjemce nebo pověřující zadavatel“) 
 

 
1. Příjemce prohlašuje, že obdržel návrh na přijetí smlouvy o centralizovaném zadávání 

uzavírané v souladu s ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „ObčZ“) od navrhovatele 
Pardubického kraje, který je rovněž centrálním zadavatelem.  

 
2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem smlouvy tak, jak byl součástí 

návrhu, tedy zejména s tou skutečností, že smlouva je uzavírána za účelem provedení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování užívacích práv ("Licencí") 
k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solution“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to na účet pověřujícího 
zadavatele (Příjemce). 

 
3. Příjemce prohlašuje, že s návrhem smlouvy bez dodatků a odchylek souhlasí a že si je 

vědom, že doručením přijetí návrhu smlouvy Pardubickému kraji (navrhovateli, 
centrálnímu zadavateli) dojde k jejímu uzavření.  

 
 

  

 
 
_____________________________ 
        Příjemce - pověřující zadavatel 

 
 
  

 

Mgr. Hana 
Minářová

Digitálně podepsal 
Mgr. Hana Minářová 
Datum: 2021.06.09 
13:37:23 +02'00'
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