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Rámcová dohoda na pořizování produktů Citrix 

 

Číslo dohody Objednatele: MV-88403-143/VZ-2021 – (Ministerstvo vnitra)  

Číslo dohody Dodavatele 1: EBS- 210268 – (AUTOCONT a.s.) 

Číslo dohody Dodavatele 2: 658-1121 – (Solutia s.r.o.) 

Číslo dohody Dodavatele 3: 2021PML046 – (S&T CZ s.r.o.) 

Číslo dohody Dodavatele 4: zobC100205 – (K-net Technical International Group, s.r.o.) 

 

Číslo dohody Dodavatele 5: 3/2022 – (MERIT GROUP a.s.) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:   00007064 

DIČ:   CZ00007064 

za něhož jedná: Mgr. Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek 

e-mail: 

tel: 

bankovní spojení: ČNB Praha 1

ID DS:   6bnaawp 

kontaktní osoba: 

tel:   

e-mail:    

 

(dále jen jako „Centrální zadavatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

název:   AUTOCONT a.s. 

se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00  

*MVCRX06431MT* 
MVCRX06431MT 

prvotní identifikátor 
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IČO:   04308697  

DIČ:   CZ04308697 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11012 

za něhož jedná:  Jaroslav Biolek, člen představenstva třídy A 

                                           Ondřej Matuštík, člen představenstva třídy B 

bankovní spojení: 

e-mail:   

ID DS:   ctb7phe  

kontaktní osoba: 

tel:   

e-mail:    

 

 

(dále jen jako „Dodavatel 1“) 

 

 

název:   Solutia s.r.o.  

se sídlem:  Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

IČO:   27127982 

DIČ:   CZ27127982 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 98364 

za něhož jedná:  Ing. Martin Štufi, jednatel společnosti 

bankovní spojení: 

e-mail:   

ID DS:   vu23bhq 

kontaktní osoba: 

tel:   

e-mail:    

(dále jen jako „Dodavatel 2“) 

 

 

název:   S&T CZ s.r.o. 

se sídlem:  V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4 

IČO:   44846029 

DIČ:   CZ44846029 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 6033 

za něhož jedná:               Miroslav Bečka a Ing. Václav Kraus, jednatelé společnosti 

bankovní spojení: 

e-mail:   

ID DS:   6f6ccym 

kontaktní osoba: 

tel:   
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e-mail:    

(dále jen jako „Dodavatel 3“) 

 

 

název:   K-net Technical International Group, s.r.o.  

se sídlem:  Antonínská 20, 602 00 Brno 

IČO:   47916745 

DIČ:   CZ699001418 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10425 

za něhož jedná:  Ing. Tomáš Knettig, jednatel 

bankovní spojení:¨ 

e-mail:   

ID DS:   7f45gw3 

kontaktní osoba: 

tel:   

e-mail:    

(dále jen jako „Dodavatel 4“) 

 

 

název:   MERIT GROUP a.s. 

se sídlem:  Březinova 136/7, 779 00 Olomouc 

IČO:   64609995 

DIČ:   CZ699000785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221  

za něhož jedná:               Petr Weigel, předseda správní rady 

bankovní spojení:¨ 

e-mail:   

ID DS:   x9ce6f6 

kontaktní osoba: 

tel:   

e-mail:    

(dále jen jako „Dodavatel 5“) 

 

(Dodavatel 1, Dodavatel 2, Dodavatel 3, Dodavatel 4 a Dodavatel 5 dále společně jen „Dodavatelé“) 

 

na straně druhé 

 

(Centrální zadavatel a Dodavatelé jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 

 

 

uzavřely, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto Rámcovou dohodu na pořizování produktů Citrix (dále jen „Rámcová 
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dohoda“). 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a v úmyslu být touto 

Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody: 

 

Preambule 

A. Centrální zadavatel je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle § 12 odst. 1 zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační a komunikační 

technologie. 

 

B. V souladu se smlouvami o centralizovaném zadávání uzavřenými s jednotlivými zadavateli, 

uvedenými v příloze č. 3 této Rámcové dohody (dále jen „Pověřující zadavatelé“), provedl 

Centrální zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Rámcová dohoda na 

pořizování produktů Citrix“ (dále jen „Zadávací řízení“). Oznámení o Zadávacím řízení bylo 

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. Z2021-039524. 

 

C. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s pěti dodavateli, kdy 

konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány konkrétnímu Dodavateli postupem dle 

ustanovení § 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ a této Rámcové dohody. 

 

D. Centrální zadavatel uzavírá tuto Rámcovou dohodu jménem svým a na svůj účet a dále na účet 

jednotlivých Pověřujících zadavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Rámcové dohody. Centrální 

zadavatel a jednotliví Pověřující zadavatelé uvedení v Příloze č. 3 této Rámcové dohody se pro 

účely této Rámcové dohody považují za objednatele (dále jen „Objednatelé“ a samostatně 

dále jen „Objednatel“). 

 

E. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s vybranými 

dodavateli, kdy konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány Dodavatelům postupem dle 

této Rámcové dohody, kdy plnění každé jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této 

Rámcové dohody bude realizováno zásadně na základě prováděcích smluv. 

 

F. Prováděcí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená na základě konkrétní veřejné zakázky 

zadávané na základě této Rámcové dohody dle ustanovení § 135 ZZVZ mezi konkrétním 

Dodavatelem a Objednatelem, na jejímž základě konkrétní Dodavatel poskytne plnění 

Objednateli (dále jen „Prováděcí smlouva“). Vzor Prováděcí smlouvy je obsažen v Příloze č. 1 

této Rámcové dohody. 

 

G. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel je oprávněn slučovat požadavky jednotlivých 
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Pověřujících zadavatelů dle svých potřeb. 

 

H. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že Prováděcí smlouva může být 

uzavřena mezi Dodavatelem určeným dle této Rámcové dohody a kterýmkoli Objednatelem 

dle této Rámcové dohody, kdy veřejná zakázka směřující k uzavření konkrétní Prováděcí 

smlouvy může být provedena a zadána: 

 

a) Centrálním zadavatelem, a to jeho jménem a na účet Centrálního zadavatele; nebo 

b) Centrálním zadavatelem, a to jménem a na účet Pověřujícího zadavatele nebo více 

Pověřujících zadavatelů; nebo  

c) kterýmkoli Pověřujícím zadavatelem jeho jménem a na účet takového Pověřujícího 

zadavatele.  

 

V návaznosti na výše uvedené Dodavatelé prohlašují, že jsou srozuměni s tím, že jednotlivé 

Prováděcí smlouvy mohou a budou uzavírat na základě této Rámcové dohody také Pověřující 

zadavatelé. 

 

I. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Rámcovou dohodu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

 

J. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu uzavřít a vykonávat 

práva a plnit povinnosti z ní vyplývající. 

 

K. Prováděcí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Rámcovou dohodou. 

Nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak, platí ustanovení Rámcové dohody.  

 

L. Tato Rámcová dohoda vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na pořízení 

opakujících se plnění a postup při uzavírání následných Prováděcích smluv. Tato Rámcová 

dohoda dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv. 

I. 

Předmět Rámcové dohody 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při 

poskytování nových licencí a  produktů společnosti Citrix, poskytování nových licencí společnosti 

Citrix formou pronájmu a poskytování podpory k licencím a produktům společnosti Citrix a 

souvisejících služeb - předprodejního poradenství pro Centrálního zadavatele a Pověřující 

zadavatele blíže specifikovaného v odst. 2.1 této Rámcové dohody, a to na základě dílčích 

prováděcích smluv uzavřených mezi konkrétním Dodavatelem a Objednatelem postupem 

vymezeným v ZZVZ a této Rámcové dohodě.  

2. Dodavatelé jsou na základě této Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv uzavřených 

v souladu s touto Rámcovou dohodou povinni poskytovat jednotlivým Objednatelům plnění 
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podrobně vymezené v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnující pořizování: 

a) Pronájem nových licencí a prodloužení pronájmu licencí v kategoriích Digital Workspace, 
Application Delivery & Security, CSP, poskytovaných formou časově omezených licencí včetně 
podpory, a to jako on-premise nebo cloud. 
 

b) Poskytování nových perpetuálních licencí ke všem softwarovým produktům společnosti Citrix 
v rámci kategorie Application Delivery & Security, včetně těch, které jsou instalované na 
originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC MPX, ADC SDX a SD – WAN. 
 

c) Poskytování podpory k novým perpetuálním softwarovým licencím společnosti Citrix v rámci 
kategori Application Delivery & Security, včetně těch, které jsou instalované na originální a 
optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC MPX, ADC SDX a SD – WAN. 

 

d) Poskytování následné podpory ke stávajícím softwarovým licencím společnosti Citrix (tzv. 
renewal) v rámci kategorií  Digital Workspace a  Application Delivery & Security, včetně těch, 
které jsou instalované na originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC 
MPX, ADC SDX a SD – WAN. 

 
2.1 Součástí předmětu plnění tohoto zadávacího řízení je rovněž poskytnutí souvisejících služeb 

předprodejního poradenství pro Centrálního zadavatele a Pověřující zadavatele, a to dle 

požadavků Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů v souvislosti s pořizováním 

plnění na základě této Rámcové dohody zahrnující následující činnosti: 

a) poskytování reportů o instalované bázi licencí na základě požadavku pověřujícího 
zadavatele. Report bude poskytnut dodavatelem v koordinaci se společností Citrix, 

 

b) poskytování informací o programových změnách a novinkách, 
 

c) poskytování poradenství k nákupu licencí, a to jak z pohledu způsobu nákupu, tak 
potřebného množství licencí a metrik,  
 

d) poskytování informací o životním cyklu produktů, verzí, opravných balíčků (patchů) a 
možných dopadů jejich instalace do konkrétního prostředí a architektury  Centrálního 
zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů, 
 

e) posouzení technických parametrů programů pro účely splnění požadavků definované 
Centrálním zadavatelem a/nebo Pověřujícími zadavateli, a to jak pro funkční, tak výkonové 
stránce, 
 

f) doporučení optimálního způsobu integrace a vhodnosti použití do konkrétního prostředí a 

architektury Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů. 

Poskytování předprodejního poradenství a odborného poradenství bude zajišťovat   
společnost Citrix Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 
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8, Česká Republika na e-mailovém spojení: czechrepublic@citrix.com, a to v potřebné koordinaci 
s dodavateli.   

3. Smluvní strany se dohodly, že licence k produktům společnosti Citrix, jejichž pořízení je předmětem 

této veřejné zakázky, mohou být a budou ze strany Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících 

zadavatelů v závislosti na jednotlivých kategoriích pořizovány jako nový majetek Centrálního 

zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů, nebo jako služba formou pronájmu nových licencí.  

4. Dodavatelé jsou povinni poskytovat plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v této Rámcové 

dohodě, resp. v jednotlivých Prováděcích smlouvách uzavřených na základě této Rámcové dohody 

mezi konkrétním Dodavatelem určeným na základě realizovaného minitendru (viz čl. II.5  této 

Rámcové dohody) a konkrétním Objednatelem ve smyslu této Rámcové dohody. 

5. Předmětem této Rámcové dohody je dále stanovení podmínek při uzavírání Prováděcích smluv 

k této Rámcové dohodě, stanovení cen a platebních podmínek za poskytování plnění dle této 

Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv, jakož i stanovení dalších práv a povinností 

Smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veřejné zakázky zadávané na základě této Rámcové dohody směřující 

k uzavření Prováděcí smlouvy je oprávněn zahájit kterýkoliv Objednatel, a to v souladu s pravidly 

stanovenými v této Rámcové dohodě. Smluvní strany činí nesporným, že žádný z Objednatelů není 

povinen takové zadávací řízení realizovat, tedy odebrat od Dodavatelů plnění na základě této 

Rámcové dohody.  

7. Dodavatelé se zavazují poskytovat Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody za podmínek 

uvedených v této Rámcové dohodě a následně uzavřené konkrétní Prováděcí smlouvě.  

8. Konkrétní Objednatelé se zavazují zaplatit konkrétnímu Dodavateli za plnění dodané v souladu 

s touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou cenu sjednanou v příslušné Prováděcí smlouvě, 

přičemž cena konkrétního plnění bude stanovena v souladu s pravidly uvedenými v této Rámcové 

dohodě.  

II. 

Prováděcí smlouvy a postup jejich uzavření   

1. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že konkrétní plnění vymezené v této Rámcové dohodě 

budou poskytována jednotlivým Objednatelům na základě samostatných Prováděcích smluv k této 

Rámcové dohodě, uzavřených v souladu s touto Rámcovou dohodou vždy s jedním konkrétním 

Dodavatelem. 

2. Objednatel, realizující veřejnou zakázku na základě této Rámcové dohody, vyzve vždy všechny 

Dodavatele k předložení nabídky na poskytnutí konkrétního plnění. 

3. Počet Prováděcích smluv, které budou uzavřené na základě této Rámcové dohody (tj. počet 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody) je neomezený. Celková cena 

plnění dle všech Prováděcích smluv však nesmí přesáhnout částku 600.000.000,- Kč bez DPH. 

4. Konkrétní plnění, která budou Dodavatelé v souladu s touto Rámcovou smlouvou povinni 
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poskytnout jednotlivým Objednatelům, jsou samostatnými veřejnými zakázkami ve smyslu ZZVZ. 

5. Prováděcí smlouvy budou po dobu trvání této Rámcové dohody uzavírány v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné výzvy 

Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné prostřednictvím 

elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) dostupného na URL 

adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

6. Písemná výzva pro podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude 

obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje Objednatele ve smyslu této Rámcové dohody; 

b) odkaz na tuto Rámcovou dohodu; 

c) vymezení předmětu dílčí veřejné zakázky (Prováděcí smlouvy), tedy přesnou specifikaci 
požadovaného plnění, které bude vybraný Dodavatel povinen poskytnout; 

d) údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení; 

e) lhůtu, místo a způsob podání nabídky; 

f) datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem Objednatele. 

7. Výzva k podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude Dodavatelům 

doručována prostřednictvím elektronického nástroje NEN.  

8. Lhůta pro podání nabídek v rámci minitendrů stanovená Objednatelem ve výzvě pro podání 

nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody nebude kratší než pět (5) pracovních 

dnů ode dne odeslání této písemné výzvy Dodavatelům. Objednatel je oprávněn tuto lhůtu pro 

podání nabídek v rámci jednotlivých minitendrů ve významných případech zkrátit, a to zejména 

v krajně naléhavých případech, kdy bude z objektivních důvodů nutno poskytnout poptávané 

plnění bezodkladně. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena v jednotlivých výzvách 

k podání nabídek vždy s ohledem a přiměřeně na požadovaný předmět plnění a jeho rozsah. 

9. Hodnocení nabídek předložených Dodavateli v rámci minitendrů bude ze strany Objednatele 

realizováno v souladu s Rámcovou dohodou, nabídky Dodavatelů předložené v rámci veřejných 

zakázek uzavíraných na základě této Rámcové dohody budou v rámci příslušných dílčích zadávacích 

řízeních hodnoceny, v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 114 

ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny, kdy jako 

ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v korunách 

českých (dále jen „Kč“) bez DPH. 

10. Dodavatelé jsou povinni nabídnout při realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové 

dohody alespoň takové podmínky, jaké nabídli při uzavírání této Rámcové dohody. 

11. Pro Dodavatele, jsou závazné podmínky, které nabídli v rámci svých nabídek podaných v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody a které jsou současně uvedeny v této Rámcové dohodě, tedy 

zejména výše slevy, která je tak minimální slevou, kterou jsou Dodavatelé oprávněni v rámci 

minitendrů nabídnout. 

12. V souladu s ustanovením § 135 odst. 2 ZZVZ Centrální zadavatel upozorňuje, že na nabídku 
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účastníka Rámcové dohody na plnění veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody bude 

Centrální zadavatel a/nebo Pověřující zadavatel realizující veřejnou zakázku, zadávanou na základě 

Rámcové dohody, pohlížet, jako by nebyla vůbec podána, pokud: 

• účastník Rámcové dohody v takové nabídce nabídne méně výhodné podmínky než 
v tomto zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody; nebo pokud 
 

• účastníci Rámcové dohody podají společnou nabídku. 
 

13. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že nejsou oprávněny při uzavírání Prováděcích smluv 

sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou. 

14. Konkrétní Prováděcí smlouva bude uzavřena s tím Dodavatelem, jehož nabídka bude v rámci 

minitendru dle této Rámcové dohody vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

15. Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

III. 

Cena za plnění dle Prováděcích smluv 

1. Cena za plnění dle ustanovení článku I. odst. 2, písm. a) – d) této Rámcové dohody poskytované 

Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. konkrétním Dodavatelem vybraným v souladu s touto 

Rámcovou dohodou dle konkrétních Prováděcích smluv (dále jen „Cena“), bude stanovena 

v souladu s koncovou ceníkovou cenou příslušných plnění uvedenou ve standardních cenících 

společnosti Citrix, který je dostupný u společnosti Citrix či u Centrálního zadavatele (dále jen 

„Ceník“), platnou ke dni zahájení veřejné zakázky směřující k uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy 

dle této Rámcové dohody, a to po zohlednění slevy nabídnuté Dodavatelem.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatelé jsou povinni předkládat Centrálnímu zadavateli na 

základě jeho žádosti Ceník platný ke dni stanovenému Centrálním zadavatelem, ze kterého budou 

zřejmé konečné ceníkové ceny stanovené společností Citrix, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů  ode dne následujícího po dni  přijetí žádosti 

Centrálního zadavatele. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že Centrální zadavatel je 

oprávněn kdykoliv dle svého uvážení požádat společnost Citrix o potvrzení, zda uvedený Ceník 

odpovídá příslušnému Ceníku, zejména, zda nedošlo ke změně koncových ceníkových cen. 

3. Z ceny uvedené v ustanovení čl. III. odst. 1 této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují 

poskytnout každému Objednateli slevu ve výši uvedené Dodavateli v jejich nabídce předložené 

v rámci minitendru dle ustanovení čl. II odst. 10 a odst. 11 této Rámcové dohody. Dodavatelé 

nejsou oprávněni nabídnout v rámci minitendru Objednateli slevu nižší, než jakou nabídli v rámci 

své nabídky v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody. Výše slev nabídnutých Dodavateli 

v rámci jejich nabídek pro uzavření Prováděcí smlouvy, tj. minimální možná sleva pro minitendry 
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je uvedena v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

4. Dodavatelé výslovně prohlašují a ujišťují Objednatele, že cena za dodávku plnění dle této Rámcové 

dohody v sobě bude zahrnovat veškeré režijní náklady Dodavatelů spojené s plněním dle této 

Rámcové dohody a Prováděcích smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že ceny uvedené v Ceníku jsou ze strany společnosti 

Citrix pravidelně aktualizovány, a to nezávisle na vůli Smluvních stran a jsou stanoveny 

v amerických dolarech (dále také „USD“). 

6. S ohledem na skutečnost, že Objednatel požaduje, aby plnění poskytované Dodavateli dle této 

Rámcové dohody bylo účtováno (fakturováno) v korunách českých, dohodly se Smluvní strany, že 

pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z USD na Kč, bude použit kurz vyhlášený Českou 

národní bankou k datu zahájení příslušné dílčí veřejné zakázky zadávané na základě této Rámcové 

dohody, tj. ke dni odeslání výzvy k podání nabídek vybraným dodavatelům Rámcové dohody. 

7. Není-li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, je cena za poskytnutí plnění dle této Rámcové 

dohody Dodavateli cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.  

8. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že cena za poskytnutí plnění dle této 

Rámcové dohody Dodavateli bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to 

ode dne účinnosti změny. 

IV. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této 

Rámcové dohody stanoveno výslovně jinak, budou daňové doklady (faktury) vystavovány 

konkrétním Dodavatelem konkrétnímu Objednateli: 

i) v případě, kdy ze strany konkrétního Dodavatele bude na základě příslušné Prováděcí 

smlouvy poskytnuto plnění, které nemá charakter opakujícího se plnění, vždy nejpozději do 

patnácti (15) dnů od předání a převzetí plnění poskytnutého konkrétním Dodavatelem; 

ii) v ostatních případech vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo 

roku, ve kterém bylo opakující se plnění  konkrétním Dodavatelem řádně poskytnuto a 

převzato příslušným Objednatelem. 

2. Nedílnou součástí každého daňového dokladu budou protokoly o předání a převzetí poskytnutého 

plnění podepsané konkrétním Dodavatelem a konkrétním Objednatelem. 

3. Daňový doklad (faktura) vystavený konkrétním Dodavatelem musí obsahovat číslo této Rámcové 

dohody, číslo konkrétní Prováděcí smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 

příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 

v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 

vystaven v souladu s touto Rámcovou dohodou, je příslušný Objednatel oprávněn zaslat jej ve 

lhůtě splatnosti zpět k doplnění konkrétnímu Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; 
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lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu příslušnému Objednateli. 

4. Splatnost ceny plnění poskytnutého konkrétním Dodavatelem bude nejméně třicet (30) 

kalendářních dnů ode dne jeho doručení na adresu příslušného Objednatele uvedenou v Prováděcí 

smlouvě. Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit objednateli faktury za předmět 

plnění v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud 

dodavatel doručí fakturu Objednateli v období od 15. prosince aktuálního kalendářního roku do 15. 

ledna následujícího kalendářního roku, bude splatnost takto doručené faktury šedesát (60) 

kalendářních dní ode dne doručení takové faktury Objednateli, a to z důvodu kogentních 

rozpočtových pravidel objednatele. 

5. Dodavatelé se zavazují, že veškeré jimi vystavené daňové doklady (faktury) budou zasílány na 

příslušná kontaktní místa příslušného Objednatele spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a 

to doporučeným dopisem, případně prostřednictvím datové schránky.  

6. Plnění poskytnuté Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, se 

považuje za řádně uhrazené okamžikem poukázání finanční částky odpovídající hodnotě 

poskytnutého plnění z účtu příslušného Objednatele ve prospěch účtu konkrétního Dodavatele 

uvedeného v Prováděcí smlouvě. Změní-li Dodavatel účet, je povinen oznámit všem Objednatelům 

změnu účtu s dostatečným časovým předstihem, a to minimálně deset (10) pracovních dní před 

provedením změny. 

7. Žádný Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na cenu. 

V. 

Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni poskytnout příslušnému Objednateli plnění ve lhůtě stanovené v příslušné 

Prováděcí smlouvě. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, začíná lhůta pro 

poskytnutí plnění běžet dnem nabytí účinnosti konkrétní Prováděcí smlouvy a končí dnem řádného 

dodání plnění specifikovaného v příslušné Prováděcí smlouvě.  

2. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této Rámcové dohody stanovena po 

dohodě obou smluvních stran lhůta kratší, je Dodavatel povinen poskytnout plnění (zahájit 

poskytování plnění v případě poskytování podpory k produktům společnosti Citrix) specifikované 

v příslušné Prováděcí smlouvě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti 

Prováděcí smlouvy jejím zveřejnění v registru smluv. 

3. Termín, způsob a místo plnění dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, lze 

změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.  

4. Dodavatelé se zavazují poskytnout příslušnému Objednateli veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty, které se k poskytovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či 

vhodné k převzetí a k užívání dodaného plnění. Tyto dokumenty budou v českém jazyce, existují-

li. Pokud neexistuje česká mutace těchto dokumentů, tedy není česká mutace uvedených 
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dokumentů zvěřejněna na příslušné internetové adrese společnosti Citrix, zajistí Dodavatel jejich 

úředně neověřený překlad, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.  

VI. 

Prohlášení Dodavatelů 

1. Každý Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Rámcové dohody: 

a. má plnou způsobilost, stejně jako pověření a schválení všech orgánů Dodavatele, popřípadě 

jiných subjektů a je právně způsobilý k uzavření této Rámcové dohody a k realizaci předmětu 

této Rámcové dohody; 

b. není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Dodavatele neprobíhají žádná řízení 

týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku Dodavatele nebo jeho části, nebo 

jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; 

c. je držitelem statusu autorizovaného partnera společnosti Citrix,  a to minimálně v rozsahu  

CSA (Citrix Solution Advisor) Silver nebo GSI (Global Systém Integrator) platným pro území 

České republiky, kdy kopie příslušných certifikátů nebo potvrzení společnosti Citrix o 

existenci uvedeného certifikátu tvoří Přílohu č. 4 této Rámcové dohody; 

d. tato Rámcová dohoda představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který je vůči 

Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Dodavatelé prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že 

vystupuje-li na straně jednoho Dodavatele více subjektů, kteří podali společnou nabídku 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, je nezbytné, aby příslušným oprávněním 

vymezeným v ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody disponoval v plném 

rozsahu, alespoň jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku, vystupujících v pozici 

Dodavatel dle této Rámcové dohody. 

3. Každý Dodavatel se podpisem této Rámcové dohody zavazuje, že bude po celou dobu účinnosti 

Rámcové dohody, resp. do ukončení účinnosti poslední Prováděcí smlouvy uzavřené na základě 

této Rámcové dohody, stále držitelem příslušné certifikace společnosti Citrix uvedené v bodě 1 

písm c) tohoto článku Rámcové dohody platných pro území České republiky. 

VII. 

Sankce 

1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Rámcové dohody a Prováděcí 

smlouvy je příslušný Dodavatel povinen uhradit příslušnému Objednateli, se kterým je uzavřena 

příslušná Prováděcí smlouva, smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny plnění bez DPH 

sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě, s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení. 

2. V případě, že dojde k porušení povinnosti konkrétním Dodavatelem, která založila nárok 
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kteréhokoli Objednatele k okamžitému ukončení příslušné Prováděcí smlouvy, je příslušný 

Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na okamžité ukončení příslušné 

Prováděcí smlouvy, oprávněn účtovat příslušnému Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z 

celkové ceny bez DPH plnění sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě za každý jednotlivý případ 

porušení takové povinnosti. 

3. V případě, že se ukáže některé z prohlášení kteréhokoli Dodavatele uvedených v ustanovení čl. VI 

odstavcích 1a) a 1c) jako nepravdivé, je příslušný Dodavatel povinen uhradit Centrálnímu 

zadavateli smluvní pokutu 10.000.000,- Kč za takovéto nepravdivé prohlášení Dodavatele. 

4. V případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v ustanovení čl. III odst. 2, nebo v případě, 

kdy Objednatel zjistí, že Dodavatel změnil celkové koncové ceníkové ceny stanovené společností 

Citrix ve smyslu čl. III odst. 2, je Centrální zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. 

5. V případě, kdy Dodavatel nepodá nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na základě této 

Rámcové dohody, je Objednatel realizující příslušnou dílčí veřejnou zakázku (minitendr) oprávněn 

účtovat Dodavateli, který nepodal nabídku, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Dodavatel je 

oprávněn nepodat nabíku do minitendru pouze ze závažných a odůvodněných důvodů, které 

písemně sdělí Centrálnímu zadavateli/Pověřujícímu zadavateli do 5 pracovních dnů od vyhlášení 

takového minitendru, kterého se nemůže zúčastnit. 

6. V případě prodlení konkrétního Objednatele s úhradou ceny plnění poskytnutého dle této 

Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy, je Objednatel, který je v prodlení, povinen uhradit 

Dodavateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

7. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk 

v celém rozsahu způsobené škody.  

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě. 

VIII. 

Poddodavatelé Dodavatelů 

1. Dodavatelé jsou oprávněni pověřit plněním této Rámcové dohody jinou osobu, jestliže z povahy 

plnění, jakož ani z příslušných právních předpisů, zejména potom ZZVZ a zadávacích podmínek této 

Rámcové dohody, nevyplývá nic jiného. Seznam poddodavatelů Dodavatelů platný ke dni uzavření 

této Rámcové dohody je uveden v Příloze č. 5 této Rámcové dohody. 

2. Smluvní strany prohlašují, že poddodavatelé Dodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové 

dohody ke dni jejího uzavření Smluvními stranami, se považují za poddodavatele schválené ze 

strany Centrálního zadavatele. 

3. Má-li kterýkoliv Dodavatel v úmyslu využít pro splnění některé ze svých povinností jiného, než 

Centrálním zadavatelem schváleného podddodavatele, je takový Dodavatel povinen písemně 

sdělit Centrálnímu zadavateli všechny případné části plnění, které mají dodávat takoví 

poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů, kdy platí, že nového poddodavatele je 
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Dodavatel oprávněn využít až po jeho písemném schválení ze strany Centrálního zadavatele. 

4. Centrální zadavatel (Objednatel) jsou oprávněni písemně odsouhlasit či neodsouhlasit 

poddodavatele a poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít.  

a. Takovýto souhlas či nesouhlas je Centrální zadavatel (Objednatel) oprávněn učinit bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do pěti (5) pracovních dní po tom, co mu budou ze strany 

příslušného Dodavatele sděleny údaje o jednotlivých poddodavatelích.  

b. V případě, že Centrální zadavatel (Objednatel) bez zbytečného prodlení nesdělí příslušnému 

Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s plněním prostřednictvím poddodavatelů, má se za to, 

že s plněním prostřednictvím sdělených poddodavatelů souhlasí.   

c. V případě jeho odepření, však není příslušný Dodavatel oprávněn pověřit plněním této 

Rámcové dohody jinou osobu.  

5. Za plnění poddodavatelů odpovídá příslušný Dodavatel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za 

důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

IX. 

Závazky Smluvních stran při plnění dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni pověřit plněním závazků z této Rámcové dohody pouze ty zaměstnance, 

kteří jsou odborně způsobilí k plnění předmětu této Rámcové dohody. 

2. Jestliže vznikne na straně Dodavatele stav ovlivněný vyšší mocí, který způsobuje nemožnost dodání 

plnění dle této Rámcové smlovy, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy, Dodavatel bez zbytečného 

odkladu uvědomí Centrálního zadavatele a příslušné(ho) Objednatele písemně o takových 

podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně příslušným Objednatelem, bude 

Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých 

nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 

kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn 

od Prováděcí smlouvy odstoupit. Pro účely této Rámcové dohody „vyšší moc“ znamená událost, 

která je mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Rámcové dohody, kterou nebylo 

možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či 

nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména válka, revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, 

karanténní omezení. Mezi takové události nelze zařadit protestní akce či stávky zaměstnanců. 

3. Každý z Objednatelů se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této 

Rámcové dohody, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště příslušného Objednatele 

a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat 

v objektech Objednatelů příslušné předpisy včetně bezpečnostních. 

4. Při plnění této Rámcové dohody jsou Dodavatelé vázáni touto Rámcovou dohodou, Prováděcími 

smlouvami, zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny příslušných Objednatelů ve 

vztahu k plněním jím poskytovaným, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami. Dodavatelé 

jsou povinni včas písemně upozornit příslušného Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
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pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

neodpovídá příslušný Dodavatel za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

5. Dodavatelé se zavazují: 

a) informovat neprodleně Centrálního zadavatele o všech skutečnostech majících vliv na 

plnění dle této Rámcové dohody; 

b) informovat neprodleně příslušného Objednatele a Centrálního zadavatele o všech 

skutečnostech majících vliv na plnění kterékoli Prováděcí smlouvy; 

c) plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv; 

d) předkládat na vyžádání Centrálnímu zadavateli pravidelné čtvrtletní přehledy 

poskytnutých plnění, ze kterých bude vyplývat zejména finanční objem plnění 

poskytnutých každým Dodavatelem dle této Rámcové dohody v předchozím kalendářním 

čtvrtletí, a to nejpozději do patnácti (15) dní od konce kalendářního čtvrtletí, za které je 

přehled předkládán; 

e) požádat včas Centrálního zadavatele a případně konkrétního Objednatele o potřebnou 

součinnost za účelem řádného plnění této Rámcové dohody a konkrétního Objednatele za 

účelem řádného plnění konkrétní Prováděcí smlouvy; 

f) na vyžádání kteréhokoli Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud takový Objednatel 

požádá o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých 

případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

X. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Dodavatelé se zavazují dodávat jednotlivým Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody za 

podmínek v této Rámcové dohodě stanovených, jakož i za podmínek stanovených v příslušné 

Prováděcí smlouvě a v souladu s pravidly společnosti Citrix, a to vždy s vynaložením maximální 

profesionální péče.  

2. Dodavatelé jsou pro účely poskytování plnění dle Prováděcích smluv jednotlivým Objednatelům 

vázáni veškerými podmínkami stanovenými v této Rámcové dohodě, jakož i podmínkami 

uvedenými v příslušných Prováděcích smlouvách a jsou povinni poskytovat předmět plnění 

v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními technickými 

normami, které budou interpretovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při vynaložení 

veškeré odborné péče. 

3. Dodavatelé jsou současně povinni rovněž poskytovat plnění dle této Rámcové dohody 

a příslušných Prováděcích smluv v souladu s veškerými požadavky obsaženými v zadávací 

dokumentaci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody. 
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4. Tato Rámcová dohoda nezakládá povinnost Centrálního zadavatele nebo jiného Objednatele 

odebrat jakékoliv závazné množství plnění od Dodavatelů nebo realizovat veřejné zakázky dle této 

Rámcové dohody. 

5. Objednatelé jsou povinni poskytnout Dodavatelům úplné, pravdivé a včasné informace potřebné 

k řádnému plnění závazků Dodavatelů. 

6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou součinnost, která se v průběhu 

plnění závazků dle této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv projeví jako potřebná 

pro toto plnění. 

7. Vzájemný styk mezi Dodavateli a Objednateli bude na pracovní úrovni probíhat prostřednictvím 

kontaktních osob uvedených v příslušných Prováděcích smlouvách, které ve vztahu k jednotlivým 

kontaktním osobám budou obsahovat vždy minimálně jméno a příjmení konkrétní kontaktní osoby 

a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu a poštovní adresu) konkrétní kontaktní 

osoby. Jakékoli změny v údajích týkajících se kontaktních osob si Dodavatelé a Objednatelé vždy 

vzájemně bez zbytečného odkladu písemně oznámí. V tomto případě se dodatek k Rámcové 

dohodě neuzavírá. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Rámcovou 

smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě 

prostřednictvím doporučené pošty včetně zásilek uskutečněných prostřednictvím Informačního 

systému datových zpráv, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla Smluvních stran uvedených v záhlaví 

této Rámcové dohody. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat 

za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. 

Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Rámcové dohody za doručenou 

desátého (10) dne od podání písemné zprávy či dokumentu Smluvní stranou k poštovní přepravě. 

9. Dodavatelé se zavazují na základě písemného požadavku informovat bez zbytečného odkladu 

Centrálního zadavatele a příslušného Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou 

významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, které mohou být 

významné pro rozhodování kteréhokoliv Objednatele ve věcech této Rámcové dohody a 

navazujících Prováděcích smluv. 

10. Dodavatelé se zavazují postupovat při plnění předmětu této Rámcové dohody a Prováděcích smluv 

s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností. 

11. Dodavatelé se zavazují při veškeré své činnosti dbát na dobré jméno Objednatelů a nedopustit se 

jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatelů jakkoliv ohrozit nebo poškodit. 

XI. 

Doba trvání této Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda  je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Centrálním zadavatelem a všemi 

Dodavateli Rámcové dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 
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Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. 

3. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, která činí čtyři (4) roky nebo do vyčerpání 

celkové ceny plnění ve výši  600.000.000,- Kč bez DPH sjednané v čl. II. odst. 3 této Rámcové 

dohody dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

4. Zánik Rámcové dohody (včetně uplynutí její účinnosti) nemá žádný vliv na platnost a účinnost již 

uzavřených Prováděcích smluv. Práva a povinnosti upravené v Rámcové dohodě zůstávají 

v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle příslušných 

Prováděcích smluv. Avšak nové Prováděcí smlouvy ani jejich dodatky po ukončení platnosti této 

Rámcové dohody již uzavřít nelze. 

5. V rozsahu a za podmínek stanovených dále v této Rámcové dohodě tato Rámcová dohoda zaniká 

předčasně před sjednanou dobou trvání: 

a) v případech stanovených právními předpisy; 

b) výpovědí kteréhokoliv Objednatele bez uvedení důvodu vůči všem Dodavatelům, a to ve 

vztahu k tomu Objednateli, který učiní výpověď této Rámcové dohody; 

c) výpovědí Centrálního zadavatele vůči konkrétnímu Dodavateli, a to za podmínek 

stanovených v této Rámcové dohodě; a 

d) písemnou dohodou Smluvních stran. 

6. Kterýkoliv Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět vůči všem 

Dodavatelům bez uvedení důvodů dle ustanovení Čl. XI odst. 5 písm. b) této Rámcové dohody. 

Výpověď této Rámcové dohody musí být v takovém případě učiněna písemně a musí být doručena 

všem Dodavatelům. Výpovědní lhůta je šest (6) měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavatelům. 

7. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu písemně vypovědět dle ustanovení Čl. XI 

odst. 5 písm. c) této Rámcové dohody vůči konkrétnímu Dodavateli, pokud: 

a) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s předáním plnění dle této Rámcové 

dohody nebo Prováděcí smlouvy, a to nejméně třikrát (3x); 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 

Rámcové dohody nebo opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), je v prodlení s odstraněním vad 

plnění. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových produktů společnosti 

Citrix dodávaných na základě této Rámcové dohody, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy, 

budou odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti Citrix 

(https://www.citrix.com/support/programs/customer-success-services-select.html) 

dodavatelem a nepovažují se za vady plnění, pro které je Centrální zadavatel oprávněn 

tuto Rámcovou dohodu vypovědět dle tohoto článku XI.6 písm. b) této Rámcové dohody; 

c) kvalita či jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), vykáže nižší než 

smluvenou kvalitu či jakost;  
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d) Dodavatel opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), podstatně poruší svou povinnost dle této 

Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem oprávnění v rozsahu uvedeném ustanovení článku VI 

odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Rámcové dohody, a to ode 

dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; 

h) vyjde najevo, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv 

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo 

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Rámcové 

dohody, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

Rámcové dohody ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 

snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

Výpověď této Rámcové dohody Centrálním zadavatelem dle tohoto Článku odst. 7 Rámcové 

dohody se považuje rovněž za výpověď učiněnou všemi Pověřujícími zadavateli a musí být učiněna 

písemně a musí být doručena příslušnému Dodavateli. Výpověď této Rámcové dohody z důvodů 

uvedených v Článku XI. odst. 7 této Rámcové dohody nabývá účinnosti dnem jejího doručení 

příslušnému Dodavateli.  

8. Výpověď této Rámcové dohody učiněná ze strany kteréhokoliv Objednatele dle ustanovení Článku 

XI. odst. 5 písm. b) nebo c) této Rámcové dohody je účinná pouze ve vztahu k tomuto Objednateli. 

Dodavatel je povinen informovat Centrálního zadavatele o skutečnosti, že mu byla doručena 

výpověď této Rámcové dohody kterýmkoliv Objednatelem, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne přijetí písemné výpovědi kteréhokoliv Objednatele. 

9. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nejsou dotčena ustanovení 

této Rámcové dohody týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení 

týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po ukončení této Rámcové 

dohody.  

10. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nemá vliv na trvání Rámcové 

dohody ve vztahu k ostatním Dodavatelům. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu 

k některému z Dodavatelů nemá současně vliv na trvání uzavřených Prováděcích smluv mezi 

Objednateli a tímto Dodavatelem, a to za předpokladu, že Prováděcí smlouva trvala v době, kdy 

došlo k ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k tomuto Dodavateli a důvody pro ukončení této 

Rámcové dohody nejsou současně také důvody pro ukončení Prováděcí smlouvy. 

11. Výpověď této Rámcové dohody ze strany jakéhokoliv Objednatele nesmí být spojena s uložením 

jakékoliv sankce k tíži Centrálního zadavatele nebo jednotlivých Objednatelů. 
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XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškeré podmínky a požadavky vymezené v této Rámcové 

dohodě jsou pro ně závazné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud správní orgán nebo soud uloží zákaz plnění této Rámcové 

dohody, nebude žádná ze Smluvních stran uplatňovat po druhé Smluvní straně náhradu výdajů 

s ukončením této Rámcové dohody souvisejících. 

3. Žádný z Dodavatelů není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této Rámcové dohody na třetí 

osobu. Jakékoliv jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 

4. Smluvní strany jsou povinny archivovat všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají 

realizace této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, a to nejméně po dobu deseti (10) let po 

ukončení této Rámcové dohody, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy.  

5. Dodavatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 

Rámcové dohody s tím, že se Dodavatelé podrobí této kontrole a budou působit jako osoba 

povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole. 

XIII. 
Ochrana informací 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této 

Rámcové dohody a Prováděcích smluv, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí 

nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která 

znemožní jejich přístupnost třetím osobám, kdy pro vyloučení všech pochybností smluvní strany 

činí nesporným, že třetí stranou se v tomto smyslu nerozumí společnosti spadající do skupiny Citrix. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají Smluvní strany této Rámcové dohody opačnou povinnost stanovenou zákonem, a/nebo 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, 

a/nebo 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto článku. 

3. Vyjma výše uvedeného se Dodavatelé zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 

skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které jim byly 

poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelm nebo při běžném obchodním styku. Smluvní 

strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, 

podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní 
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rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku Rámcové dohody. 

4. Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Dodavatele 

vyplývajících mu z této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, může Dodavatel tyto Důvěrné 

informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného Objednatele a za 

předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany této třetí osoby, jinak je za toto porušení 

odpovědný v plném rozsahu Dodavatel. 

5. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost 

fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací 

nedodržely. 

6. Dodavatelé uzavřením této Rámcové dohody výslovně souhlasí, aby tato Rámcová dohoda a/nebo 

její jakákoliv část, byla zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ZZVZ. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Rámcové 

dohody nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude obecný 

soud příslušný dle místa sídla Centrálního zadavatele v případech vztahujících se k této Rámcové 

dohodě a obecný soud příslušný dle místa sídla konkrétního Objednatele v případech vztahujících 

se ke konkrétní Prováděcí smlouvě. 

3. Tato Rámcová dohoda může být změněna pouze prostřednictvím písemných dodatků 

podepsaných všemi účastníky, nestanoví-li tato Rámcová dohoda jinak. 

4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Rámcové dohody jako neplatné, nevymahatelné nebo 

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení 

této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do třiceti (30) pracovních dní od 

doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo 

obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, dohoda či řízení některé 

Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Rámcové 

dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Rámcové 

dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

6. Součástí této Rámcové dohody jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Vzor Prováděcí smlouvy; 

b) Příloha č. 2 – Výše slev nabízených Dodavateli; 
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c) Příloha č. 3 – Okruh zadavatelů;  

d) Příloha č. 4 – Potvrzení Dodavatelů o autorizovaném partnerství od společnosti Citrix; 

e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů; 

f) Příloha č. 6 – Odkaz na všeobecné obchodní podmínky společnosti Citrix 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se 

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 
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Příloha č. 1 - Vzor Prováděcí smlouvy 

 

Příloha č. 1 Rámcové dohody 

Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě na pořizování 

produktů Citrix 

 

Prováděcí smlouva č. j.: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí 
plnění]  

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Citrix 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 
Název:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
se sídlem:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 

zastoupený:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
IČO:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
DIČ:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
bankovní spojení: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
číslo účtu:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
kontaktní osoba: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
e-mail:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 

 
(dále jen „Objednatel“)   

na straně jedné 

 

a 

 

Název:   [doplní dodavatel]  
se sídlem:  [doplní dodavatel] 
zastoupený:  doplní dodavatel] 
IČO:   [doplní dodavatel] 
DIČ:   [doplní dodavatel] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] v [doplní dodavatel] oddíl [doplní 
dodavatel], vložka [doplní dodavatel] 
bankovní spojení: [doplní dodavatel] 
č. účtu:   [doplní dodavatel]  
kontaktní osoba: doplní dodavatel] 
e-mail:   [doplní dodavatel] 

 

knettig
Zvýraznění
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(dále jen „Dodavatel“) 

na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na 

pořizování produktů Citrix ze dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy 
k poskytnutí plnění] (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být 
touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

Preambule 

 

1. Dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] uzavřela 
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 

00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě 
které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění 

vymezené v Rámcové dohodě. 
 

2. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 

Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 
3. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné 
výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné 

prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) 

dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 
 

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 
článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody 

o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní 

strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, 
mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této 

Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, 

neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. 
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I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat 
Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Cena za plnění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí [bude doplněno],- (slovy: [bude doplněno] korun českých) bez DPH, tj. 
[bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno] korun českých) včetně DPH. 

3. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 

článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

4. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 
Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě/Alternativa 

„jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“. 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 

smlouvy Objednateli nejpozději do [bude doplněno] / Alternativa „termínu uvedenému 

v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“.  

Alternativa: 

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli plnění dle této 

Prováděcí smlouvy v období od [BUDE DOPLNĚNO] do [BUDE DOPLNĚNO]. 

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 
na titulní straně této Prováděcí smlouvy / Alternativa: [bude doplněno].  

IV. 

Platební podmínky 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytnuté Dodavatelem na základě této 

Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených 
Dodavatelem v souladu s následujícími pravidly: [doplní objednatel před odesláním žádosti 
o minitendr v souladu s Rámcovou dohodou]. 
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4. Ostatní platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě. 

 

V. 

Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

 
1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 

Prováděcí smlouvy; 

d) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku 

Prováděcí smlouvy. 

3. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy 
po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 

Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových 
produktů společnosti Citrix, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy, budou 

Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti Citrix 
(https://www.citrix.com/support/programs/customer-success-services-select.html) 

nepovažují se za vady plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této Prováděcí 
smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 

3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani 

v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) 
dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 
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f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti Citrix v rozsahu uvedeném 

ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 

ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 
poskytovat; 

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 

jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí 
smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za 

účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této 

Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k 
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

4. Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části 

po dobu delší než třicet (30) dnů; 

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 

licenčních podmínkách společnosti Citrix, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do 

třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 
porušení. 

5. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z 

jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

6. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné 
formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této 

Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

7. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 

s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

VI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 

se řídí ustanoveními Rámcové dohody.  

2. V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od 

ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě 

přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění 
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sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených 

se použijí ustanovení Rámcové dohody. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 

nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 

straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost 

nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 

5. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel      Dodavatel 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

  
 
.......................................    ...................................... 

[bude doplněno]     [bude doplněno] 

[bude doplněno]     [bude doplněno] 
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Příloha č. 1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 

 

[BUDE DOPLNĚNO AŽ V PROCESU UZAVÍRÁNÍ KONKRÉTNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY] 

 

  



 

 29/41

Příloha č. 2 

- 

Výše slev nabízených Dodavateli 

V souladu s ustanovením Článku III této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují poskytnout 

minimálně níže uvedené slevy z koncové ceníkové ceny příslušných plnění uvedené v standardních 

cenících společnosti Citrix, platných pro území České republiky a dostupných partnerům společnosti 

Citrix, tj. dodavatelům oprávněným prodávat produkty společnosti Citrix: 

Dodavatel 1: AUTOCONT a.s. 

 

Kategorie 
Procento 

slevy Váha 

Časově omezené licence včetně podpory (Termínované licence)   

On premise Digital Workspace 35,50% 30% 

Cloud Digital Workspace 35,50% 15% 

Application Delivery & Security 45,20% 10% 

CSP 4,80% 5% 

   
 

Nové Perpetuální licence  
 

On-premise Application Delivery & Security 45,20% 10% 

On-premise  Application Delivery & Security instalovaný na HW 45,20% 15% 

   

Podpora k Perpetuálním licencím   

Podpora (CSS) pro nové licence Perpetualní licence - Application 
Delivery & Security včetně instalovaných na HW 

45,20% 10% 

Obnova podpory (CSS) pro stávající Perpetuální licence Digital 
Workspace, Application Delivery & Security včetně instalovaných na 
HW 

4,80% 5% 

 
Dodavatel 2: Solutia s.r.o. 
 

Kategorie 
Procento 

slevy Váha 

Časově omezené licence včetně podpory (Termínované licence)    

On premise Digital Workspace 35,40% 30% 

Cloud Digital Workspace 35,20% 15% 

Application Delivery & Security 45,20% 10% 

CSP 4,90% 5% 

   
 

Nové Perpetuální licence  
 

On-premise Application Delivery & Security 45,20% 10% 

On-premise  Application Delivery & Security instalovaný na HW 45,20% 15% 
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Podpora k Perpetuálním licencím   

Podpora (CSS) pro nové licence Perpetualní licence - Application 
Delivery & Security včetně instalovaných na HW 

45,20% 10% 

Obnova podpory (CSS) pro stávající Perpetuální licence Digital 
Workspace, Application Delivery & Security včetně instalovaných na 
HW 

4,80% 5% 

 
Dodavatel 3: S&T CZ s.r.o. 
 

Kategorie 
Procento 

slevy Váha 

Časově omezené licence včetně podpory (Termínované licence)    

On premise Digital Workspace 35,40% 30% 

Cloud Digital Workspace 35,40% 15% 

Application Delivery & Security 45,30% 10% 

CSP 4,80% 5% 

   
 

Nové Perpetuální licence  
 

On-premise Application Delivery & Security 45,10% 10% 

On-premise  Application Delivery & Security instalovaný na HW 45,10% 15% 

   

Podpora k Perpetuálním licencím   

Podpora (CSS) pro nové licence Perpetualní licence - Application 
Delivery & Security včetně instalovaných na HW 

45,10% 10% 

Obnova podpory (CSS) pro stávající Perpetuální licence Digital 
Workspace, Application Delivery & Security včetně instalovaných na 
HW 

4,80% 5% 

 
Dodavatel 4: K-net Technical International Group, s.r.o. 
 

Kategorie 
Procento 

slevy Váha 

Časově omezené licence včetně podpory (Termínované licence)    

On premise Digital Workspace 35,20% 30% 

Cloud Digital Workspace 35,20% 15% 

Application Delivery & Security 45,30% 10% 

CSP 5,00% 5% 

   
 

Nové Perpetuální licence  
 

On-premise Application Delivery & Security 45,30% 10% 

On-premise  Application Delivery & Security instalovaný na HW 45,30% 15% 

   

Podpora k Perpetuálním licencím   

Podpora (CSS) pro nové licence Perpetualní licence - Application 
Delivery & Security včetně instalovaných na HW 

45,30% 10% 
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Obnova podpory (CSS) pro stávající Perpetuální licence Digital 
Workspace, Application Delivery & Security včetně instalovaných na 
HW 

4,90% 5% 

 
Dodavatel 5: MERIT GROUP a.s. 
 

Kategorie 
Procento 

slevy Váha 

Časově omezené licence včetně podpory (Termínované licence)    

On premise Digital Workspace 35,50% 30% 

Cloud Digital Workspace 35,20% 15% 

Application Delivery & Security 45,30% 10% 

CSP 4,90% 5% 

   
 

Nové Perpetuální licence  
 

On-premise Application Delivery & Security 45,30% 10% 

On-premise  Application Delivery & Security instalovaný na HW 45,30% 15% 

   

Podpora k Perpetuálním licencím   

Podpora (CSS) pro nové licence Perpetualní licence - Application 
Delivery & Security včetně instalovaných na HW 

45,30% 10% 

Obnova podpory (CSS) pro stávající Perpetuální licence Digital 
Workspace, Application Delivery & Security včetně instalovaných na 
HW 

4,90% 5% 
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Příloha č. 3 

- 

Okruh zadavatelů 

Číslo Pověřující zadavatel  IČO: 

1 Centrum pro regionální rozvoj České republiky  04095316 

2 České vysoké učení technické v Praze 68407700 

3 Energetický regulační úřad 70894451 

4 Exportní a garanční pojišťovací společnost a.s. 45279314 

5 Fakultní nemocnice Olomouc 00098892 

6 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 00159816 

7 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 70882835 

8 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 70885869 

9 Krajská zdravotní, a.s. 25488627 

10 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 72052147 

11 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 75151481 

12 Město Bruntál 00295892 

13 Město Česká Lípa 00260428 

14 Město Domažlice 00253316 

15 Město Chrudim 00270211 

16 Město Trutnov 00278360 

17 Město Uherské Hradiště 00291471 

18 Město Uherský Brod 00291463 

19 Město Vyškov 00292427 

20 Město Zábřeh 00303640 

21 Město Žďár nad Sázavou 00295841 

22 Ministerstvo obrany 60162694 

23 Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 

24 Ministerstvo zahraničních věcí 45769851 

25 Ministerstvo zemědělství 00020478 

26 Generální ředitelství HZS ČR 00007064 

27 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, 
s.p. 

04767543 

28 Národní památkový ústav 75032333 

29 Fakultní nemocnice Bulovka 00064211 

30 Policejní prezidium České republiky 00007064 

31 Povodí Odry, s. p. 70890021 

32 Psychiatrická nemocnice v Opavě 00844004 

33 Řízení letového provozu České republiky, s. p. 49710371 

34 Správa základních registrů 72054506 

35 Správa železnic, státní organizace 70994234 

36 Státní fond dopravní infrastruktury 70856508 

37 Státní oblastní archiv v Třeboni 70978956 
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38 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 03630919 

39 Státní ústav pro kontrolu léčiv 00023817 

40 Státní veterinární správa 00018562 

41 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 

42 Statutární město Jihlava 00286010 

43 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 65349423 

44 Ústavní soud České republiky 48513687 

45 Vězeňská služba České republiky 00212423 

46 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra v Praze 

48135453 

47 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 00027014 
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Příloha č. 4 

- 

Potvrzení Dodavatelů o autorizovaném partnerství od společnosti Citrix  
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Příloha č. 5 

- 

Seznam poddodavatelů  

 

Žádný z dodavatelů nevyužije při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody 

poddodavatele.   
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Příloha č. 6 

- 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Citrix: 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Citrix jsou dostupné na tomto odkazu: 

https://www.citrix.com/buy/licensing/agreements.html 

 


