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 Město Kravaře  *MUKRX00BX493* 
 Náměstí 43 MUKRX00BX493  
 747 21 Kravaře 
 
 
VYŘIZUJE: Hahn Marcel Ing. Dodavatel: 
TELEFON: Jařab s.r.o. 
E-MAIL: Hlučínská 47/158 
DATUM: 20.09.2021 74721 Kravaře 
  IČ: 10987185; DIČ:       
 
 
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000256/OI/2021 

 

Objednávka pronájmu výpočetní techniky pro okrskové volební komise - 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
Na základě e-mailové nabídky OFF210013 ze dne 15. 09. 2021 objednávám pronájem, instalaci a zajištění 
provozu výpočetní techniky pro sčítání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v 
počtu 5 sestav. Součástí je také kompletní instalace speciálního softwaru pro volby a zajištění servisní 
pohotovosti a servisu zapůjčené výpočetní techniky, která bude sloužit ke zpracování výsledků voleb. 
 
 
Fakturační údaje: 

Město Kravaře 
Náměstí 405/43 
747 21 Kravaře 
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292 
 

Platební podmínky: 

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000256/OI/2021 
Platba převodem. 
 

Ostatní zavazující podmínky: 

 Dodavatel zabezpečí rozvoz PC sestav podle seznamu volebních okrsků, viz níže. Dodavatel zabezpečí instalaci, 
zprovoznění a odzkoušení PC sestav (včetně instalace software) ve všech volebních okrscích dne 8. – 9. 10. 2021, 
nejpozději dne 9. 10. 2021 do 12:00 hodin. 

 Dodavatel zabezpečí zpětné převzetí, demontáž a odvoz PC sestav podle pokynů kontaktních osob objednatele – 
zapisovatelů volebních komisí o ukončení práce volebních komisí v den ukončení voleb dne 9. 10. 2021, resp. v pondělí 
11. 10. 2021, nebude-li možné PC sestavu převzít do 22:00 hodin v sobotu dne 9. 10. 2021. 

 Dodavatel zajistí nepřetržitou poruchovou službu v době od nainstalování počítačové sestavy do doby vydání 
telefonického pokynu objednatele o skončení činnosti. Poruchová služba bude zajišťovat servisní zásah na základě 
telefonické výzvy kontaktní osoby (zapisovatele volební okrskové komise) přímo na pracoviště servisní pohotovosti 
určené dodavatelem. 

 Objednatel je oprávněn užívat PC sestavy pro zpracování a vytisknutí dat zpracovaných na PC dle volebního software. 
 Dodavatel se zavazuje v případě nutnosti urychleně provést potřebné opravy a odstranit vady bránící využití PC sestav. 

Pokud vada nebude odstraněna do 60 minut od přijetí jejího hlášení, bude se taková PC sestava považovat za 
nepoužitelnou a dodavatel nebude účtovat cenu za její poskytnutí. 
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Seznam volebních okrsků 

Adresa volebního okrsku Okrsek č. Zapisovatel Kontakt 

Učebna ZUŠ – Ivana Kubince 5 1 

Herna CVČ – Náměstí 20 2 

Učebna ZŠ – Komenského 14 3 

Hasičská zbrojnice Kravaře – 
Štěpánkovická 21 

4 

Učebna ZŠ Kouty – Bolatická 9 5 

 
 Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou 

smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo 
které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek 
včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v 
souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 
dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se 
zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní 
straně. 

 
 
 
Ing. Marcel Hahn       
Vedoucí oddělení informatiky 
 
„podepsáno elektronicky“ 




