
 

 Prováděcí smlouva č.: PPR-19873-6/ČJ-2017-990656 

 

 k Rámcové dohodě č.: PPR-14638-34/ČJ-2016-990656 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:  Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem ředitelství pro podporu výkonu služby 

Policejního prezidia České republiky 

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    xxxxxxxxxxxxxx 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS – pošt. schr 62/ŘPVS, 170 89, 

Praha 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

Sídlo:  Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4 – Michle 

IČO:  17048851 

DIČ:  CZ17048851 

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

  xxxxxxxxxxxxxx 

Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4 – Michle 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě Č. j.: PPR-

14638-34/ČJ-2016-990656, ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu 

s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“, nebo „zákon o 

veřejných zakázkách“) k veřejné zakázce s názvem „Technická podpora a rozvoj mobilní 

bezpečné platformy Policie ČR“ č. j. PPR-14638/ČJ-2016-990656. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 

za podmínek specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy (dále též 

jen „Plnění“). 

1.2. Objednatel řádně dodané Plnění převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu, a to způsobem 

definovaným v této Prováděcí smlouvě, jejích přílohách a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

Celková cena Plnění dle této Prováděcí smlouvy bude činit maximálně 57 548 260,00 Kč 

bez DPH, slovem padesát sedm miliónů pět set čtyřicet osm tisíc dvě stě šedesát korun 

českých, 21 % sazba DPH, 69 633 394,60 Kč včetně DPH, slovem šedesát devět miliónů 

šest set třicet tři tisíce tři sta devadesát čtyři korun českých a šedesát haléřů. Cena 

jednotlivých položek Plnění je specifikována Přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

Specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy.  

3. TERMÍN PLNĚNÍ  

Plnění dle této Prováděcí smlouvy se poskytuje 3 roky od účinnosti této Prováděcí smlouvy. 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 

v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 

obsažené v této Prováděcí smlouvě se 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 sjednaného 

v této Prováděcí smlouvě. 

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, 

z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Dodavatel. 

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

V Praze dne …………. V Praze dne 31. 7. 2017  

Objednatel: Dodavatel: 

 …………….………………………… …………….………………………… 

 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  jednatel 

               ředitel ŘPVS PP ČR  HEWLETT-PACKARD s.r.o. 


