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Smlouva
o poskytování dodávek a služeb

Číslo smlouvy objednatele: MV-35950-8NZ-2017

Článek I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná
Kontaktní adresa:
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů

informačních a komunikačních technologii
Kontaktní osoba:

' E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,Objednatel")

a

NEWPS.CZ s.r.o.
Sídlo: Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
IČO: 25625632
DIČ: CZ25625632
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Řehořek, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
zapsaná u Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 55889

(dále jen ,,Zhotovitel")

(dále společně označovány jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen ,,občanský zákoník"), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu na
poskytováni dodávek a služeb (dále jen ,,smlouva").

l



Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout a zajistit Objednateli
dodávky a služby - dňči předměty plnění podle požadavků definovaných
bezpečnostními složkami a zaznamenaných v dokumentech bezpečnostního odboru
Ministerstva vnitra stupně utajení Vyhrazené, evidované pod č. j.: V562/2015-
BO/DO, V1080/2015-BO/DO a V336/2016-BO/DO, a evidovaných u Zhotovitele pod
č.j. V1-5/2015, V1-10/2015 a V2-2/2016, a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli
za řádné poskytováni těchto dodávek a služeb - dňčí předměty plnění sjednanou
cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje v rámci této smlouvy pro Objednatele provádět nás|edujÍcÍ

Dodávky a Služby - dňčí předměty plněni:
a) Dodávka 2 ks serverů pro neveřejnou část systému JlP (jednotný identitní

prostor), podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
b) Vytvoření a implementace nových funkcionalit systému Czech POINT, včetně

neveřejné části JlP, které budou využívány bezpečnostními složkami, podrobná
specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

C) Poskytnuti služeb technické podpory na provoz a správu neveřejné části JIP,
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen realizovat dňčí části plnění podle ČI. ||, odst. 2, písm. b) a c)
smlouvy a týkajIcI se neveřejné části JlP ve stupni utajeni ,,Důvěrné", ve smyslu
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek Ill.
Místo a termín plněni

1. Plnění podle této smlouvy bude probíhat na pracovištích Zhotovitele i Objednatele
v Praze.

2. Terminy dodávek jednotlivých dÍ|čÍch části plněni jsou uvedeny v přílohách č. 1 až
3 této smlouvy.

3. Plnění předmětu smlouvy bude realizováno po dobu neurčitou počínaje datem
akceptace dňčiho plněni vytvořeni a implementace nových funkcionalit systému
Czech POINT, včetně neveřejné části JlP, podle ČI. ||. odst. 2. smlouvy.

Článek lV.
Převzetí plněni

1. Každé dÍ|čÍ předmětné plnění podle této smlouvy bude Objednatelem převzato
protokolárnkn způsobem, písemným odsouhlasením smluvními stranami. Detailní
způsob převzetí každého dÍ|čÍho předmětu plněni jsou podrobněji specifikována v
Přílohách č. 1 až 3 této smlouvy.

Článek V.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za předmět plněni zahrnuje:

2



Y

a) Cenu za dodávku 2 ks serverů pro neveřejnou část systému JlP podle ČI. ||.,
odst. 2, písm. a) smlouvy ve výši 365.694,- KČ bez DPH (slovy
třistašedesátpěttisic šestsetdevadesátčtyři korun) a 442.489,74 KČ včetně DPH
(slovy čtyřistačtyřicetdvatisic čtyřistaosmdesátdevět korun a sedmdesátčtyři
haléřů). Popis platebních podmínek je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

b) Cenu za vytvořeni a implementace nových funkcionalit systému Czech POINT,
včetně neveřejné části JlP podle ČI. ||., odst. 2, písm. b) smlouvy ve výši
1.950.000,- Kč bez DPH (slovy jedenmilióndevětsetpadesáttisic korun) a
2.359.500,- KČ včetně DPH (slovy dvami|iónytřistapadesátdevěttisÍcpětset
korun). Popis platebních podmínek je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

C) Cenu za poskytnutí služeb technické podpory na provoz a správu neveřejné
části JlP podle ČI. ||., odst. 2, písm. C) smlouvy za každý rok platnosti smlouvy
ve výši 80.000,- KČ bez DPH (slovy osmdesáttisic korun) a 96.800,- KČ včetně
DPH (slovy devadesátšesttisicosmset korun). podrobný rozpis ceny a popis
platebních podmínek je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Cena předmětu plněni v členění dle jednotlivých dňčich předmětů plněni
uvedených v ČI. ||. této smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s celními poplatky
a dopravou do místa plnění.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právni
úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní
v souladu s touto právni úpravou. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje výše
uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem stanovené výši.
Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této smlouvy.

4. Úhrada ceny za dňči předměty plněni uvedené v článku ||. této smlouvy, bude
realizována fakturami na základě protokolárnIho převzetí plněni. Zálohové platby
Objednatel neposkytuje.

5. Faktury (daňové doklady) budou dodány Objednateli ve dvojím vyhotovení
(l originál + 1 kopie) a musí obsahovat číslo jednací smlouvy, číslo účtu a všechny
údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a ust. 435 občanského zákoníku, a dále vyčís|enÍ zvlášť' ceny
předmětu plnění bez DPH, zvlášť' DPH a ceny včetně DPH. Kromě těchto
náležitosti musí obsahovat označeni Objednatele a příjemce faktury (Česká
republika -

6. Splatnost dňčí faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného
doručeni na kontaktní adresu Objednatele.

7. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, není doložena kopií požadovaných dokladů, a která
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plněni než dohodnuté v této smlouvě
s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne
jejího opětovného prokazatelného doručeni Objednateli.

8. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné částky
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
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9. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat
zákonný úrok z prodlení. Bude-li faktura Zhotovitelem doručena Objednateli v
období mezi 8.12. příslušného roku a 28.2. nás|edujÍcÍho roku, nebude pro toto
období Zhotovitelem účtován Objednateli úrok z prodlení s platbou ani nebude
prodlení Objednatele s platbou v tomto období důvodem pro odstoupeni
Zhotovitele od této smlouvy dle ČI. X této smlouvy.

Článek VI.
Práva duševního vlastnictví

1. V případě, že součásti plnění této smlouvy je zhotovení díla, přechází na
Objednatele vlastnické právo k takovému předmětu díla dnem jeho předání a
převzetí Objednatelem. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na
Objednatele dnem jeho předáni a převzetí Objednatelem.

2. V případě, že výsledkem této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky autorského
díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech
souvisejicich s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,Az'), včetně počítačového programu (dále jen
,,autorské dílo"), Zhotovitel poskytuje Objednateli ve smyslu ust. § 2371

. občanského zákoníku licenci, tj. oprávněni k výkonu práva autorské dílo užít, a tov rozsahu nezbytném pro jeho řádné uživáni a po celou dobu trvání příslušných
práv.

3. Zhotovitel uděluje licenci Objednateli jako výhradní k veškerým známým
způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo
autorské dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou. Licence je
udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená
rozsahem užití a teritoriálně neomezená. Dále je licence udělena na dobu určitou
(po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu), Objednatel není povinen
licenci využít. Objednatel je oprávněn zpřístupnit uživáni autorského díla svým
zástupcům, právním nástu pcům a dodavatelům (včetně poskytovatelů
outsourcingu).

4. Povinnost týkajIcI se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce
pIati pro Zhotovitele i v případě zhotoveni části díla subdodavatelem.

5. Bude-li součásti plněni dle této smlouvy autorské dílo předané Objednateli, jsou
Objednatel a Objednatelem pověřená třetí osoba ode dne předáni a převzetí
takového díla Objednatelem oprávněni autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat,
zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dilem
jiným a zařadit je do díla souborného. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
předat Objednateli na datovém nosiči veškeré zdrojové kódy k výsledkům vývoje
podle této smlouvy včetně souvÍsejÍcÍ dokumentace, a to nejpozději k datu předání
díla předány na datovém nosiči (CD/DVD).

6. Vznikne-li v rámci realizace předmětu veřejné zakázky plněni nap|ňujÍcÍ znaky
databáze podle autorského zákona, pak Zhotovitel ke dni přechodu vlastnického
práva dle odstavce 1 poskytuje Objednateli zvláštní právo pořizovatele databáze,
a to zejména právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to jak celý její obsah, tak
i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Zhotovitel dále poskytuje
Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze třetím
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osobám, které je budou v budoucnu užívat v rozsahu, jak je Zhotovitel udělil
Objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plněni nebo jakékoli jeho části nebudou
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užIváním předmětu plněni nebo jeho
dňči části nebo prostou existencí předmětu plněni nebo jeho dňči části budou
v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese
Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plněni i odpovědnost za veškeré
škody, které tím Objednateli vzniknou.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že licenční odměna za
veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli podle tohoto článku smlouvy je již
zahrnuta v ceně za poskytování plnění podle této smlouvy, tj. zejména, nikoli však
výlučně, odměna za uděleni licence a odměna za oprávněni ve smyslu odst. 5
tohoto článku.

9. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy
vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění užívat řádně
a nerušeně. Jestliže se prohlášeni Zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým
nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde
o podstatné porušeni této smlouvy a Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušeni této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani
omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní
pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v
souvislosti s realizaci plněni podle této smlouvy je Zhotovitel povinen vždy
smluvně zajistit možnost nakládáni s těmito právy Objednatelem v rozsahu
definovaném tímto článkem smlouvy.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděli nebo které Objednatel
označil za důvěrné (dále jen ,,důvěrné informace"). Zhotovitel je povinen přijmout
opatřeni k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být
poskytovateli použity výhradně k plnění závazků podle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nesdělit či nezpřístupnit žádnou z důvěrných informací třetím osobám,
nevyužit ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužit. Povinnost mlčenlivosti a
zachováni důvěrnosti informaci se nevztahuje na informace, které se staly obecně
známými, za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinnosti
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, nebo o kterých tak stanovi zákon, zpřÍstupněni je
však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

2. Zhotovitel se zavazuje chránit osobní údaje. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro
případ, že se v rámci plnění této smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji ve
smyslu přislušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZOOÚ"), že je bude ochraňovat
a nakládat s nimi plně v souladu s přIslušnými právními předpisy, a to i po
ukončení plněni závazků podle této smlouvy. Tato smlouva je pro případ, že bude
při plněni předmětu této smlouvy docházet ke zpracováni osobních údajů, zároveň
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smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 ZOOU. Zhotovitel má pro
účely ochrany osobních údajů postaveni zpracovatele ve smyslu ZOOÚ a dále:
" je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plněni účelu této

smlouvy;
" je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění

závazků podle této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje
zejména ukládat na nosiče informaci, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou
k uplatnění práv Zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, předávat zpracované
osobní údaje Objednateli a tyto osobní údaje po zpracování likvidovat;

· zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podÍ|ejici se na jejich straně na
plnění předmětu této smlouvy byli v souladu s platnými právními předpisy
poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení
této povinnosti.

" zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní
údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných kontejnerech umístěných v
uzamykatelných skřinich v uzamykatelných místnostech, které je k tomu
Objednatel povinen pro poskytovatele vyčlenit;

· zajistí, aby elektronické datové soubory obsahujIci osobní údaje byly
uchovávány v paměti počítače pouze:
> je-li přistup k takovýmto souborům chráněn heslem;

je-li přistup k užÍvání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny,
chráněn heslem.

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění závazků podle
této smlouvy dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyp|ývajÍcÍmi z jeho
provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak
nepoškodit, ztratit či znehodnotit.

Článek VIII.
Sankce

1. V případě nedodržení termínu dodání a předáni některého z dňčich předmětů
plnění podle ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy ze strany Zhotovitele, v případě nepřevzetí
plněni ze strany Objednatele z důvodů vad plněni nebo v případě prodlení
Zhotovitele s odstraněním vad plnění Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny předmětné části plnění za každý jednotlivý případ porušení
a každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže se jakékoli prohlášenI Zhotovitele podle ČI. VI. ukáže nepravdivým nebo
zavádějíchn, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

3. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VII., zavazuje se zhotovitel
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

4. Zhotovitel v případě prodlení s odstraněním záruční vady zaplatí Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy deset tisíc korun českých), a to za každý
případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí do
třiceti (30) kalendářních dni ode dne jejího uplatnění.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.
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6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele
řádně dokončit plněni.

Článek lX.
Záruka

1. Detailní podmínky záruky jsou podrobně specifikovány v Přílohách č. 1 až 3 této
smlouvy.

Článek X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo
Objednatele na odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného dňčiho

předmětu plnění dle ČI. ll odst. 2 a) Smlouvy nebo dňčího předmětu plněni dle
ČI. || odst. 2 b) Smlouvy o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstraněni vad plněni ve stanovené lhůtě;
C) nepravdivé nebo zavádějici prohlášení Zhotovitele podle ČI. VI.;
d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle ČI. VI. nebo ČI. VIl.;
e) postup Zhotovitele při zhotovení plnění v rozporu s pokyny Objednatele.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řÍzení;
C) Zhotovitel vstou pí do likvidace.

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy po
dobu delší než šedesát (60) kalendářních dni.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem nás|edujÍcÍm po doručeni
výpovědi Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové
úkony, bez nichž by mohly být zájmy Objednatele vážně ohroženy. V případě
ukončeni smluvního vztahu výpovědí, nemá Zhotovitel nárok na úhradu nákladů
spojených s realizaci části plněni, které nebyly převzaty a akceptovány
Objednatelem.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel nebude
vlastnit platné osvědčeni NBÚ, umožňujÍcÍ přístup k utajované informaci nejméně
stupně utajení Důvěrné podle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.

Článek XI.
Realizační tým a odpovědné osoby

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu poskytováni dňčich předmětů
plnění podle ČI. ||, odst. 2, písm. b) a C) smlouvy a týkajIcich se neveřejné části JlP
složení realizačního týmu, jehož členové budou splňovat podmínku seznamovat
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se s utajovanými informacemi nejméně stupně utajeni ,,Důvěrné", ve smyslu
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve složení:

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odůvodněné odmítnutÍ nebo akceptaci změn ve
složeni realizačního týmu Zhotovitele podle odstavce 1.

3. Změna v realizačním týmu Zhotovitele se oznamuje písemně a podléhá schváleni
Objednatele.

4. Smluvní strany jmenuji za účelem realizace této smlouvy tyto kontaktní osoby ve
věcech technických (dále jen ,,kontaktní osoby"):
za Objednatele:

za Zhotovitele:

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel upozorní objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozIcI střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při
vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

2. Zhotovitel bude ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace
a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny plnění.

Článek XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího uzavřeni.

2. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné

formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci

smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou
spory řešeny před přIslušnými obecnými soudy České republiky.
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)

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží
objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz
čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne g 05, 2017

Za objednatele:
Ing. Jiří Kolda
ředitel odboru

V Praze dne 26.4.2017

Za zhotovitele:
Ing. Martin Řehořek

jednatel
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