
SMLOUVA Č. j.: MV 111460 2/SIK5 2017
(dále jen ,,smlouva")

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené

Mgr. Tomášem Kroupou, jm'ěřeného říZením odboru provozu informaČních technologií a komunikací
Zhotovitel: Spis. zn. :
KOMCENTRA s.r.o. Vyřizuje :
Dejvická 574/33
160 00 Praha 6
DIČ: CZ41186991 IČ: 41186991 Mobil :
Bankovní spojení: e-mail :
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 3879
Zastoupený: Annou Rydvalovou fůnkce: jednatelkou

Objednatel a zhotoví el jsou spoiečně nazýváni ,,smluvní strany".
Kontaktní údaje objednatele: Vyřizuje :
Česká republika - Ministerstvo vnitra (OPITK) Telefon :

Mobil :
e-mail :

Bankovní spojem? Fakturace:
Název : Způsob úhrady : převodním příkazem
Směr. numer. kód : Účtujte : fakturou s DPH
Číslo účtu : Fakturace na adresu:
Místo plněni? Osoba oprávněná k převzetípředmäu plnění - akceptaci:

Způs jb dopravy : zhotovitel
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Zprovoznění příjmu a odesílání SMS brány

l SituaČního centra MV 49.200,00 21 59.532,00 l úkon 59.532,00

Záruční doba na provedenépráceje 24 měsíců.

Počet listů: -1- Přílohy: -O- Počet položek předmětu plnění: -1-
Termín plnění: do 14 kalendářních dní od uzavření . 49.200,00 KČ bez DPH
smlouvy Celkova cena: V59.532,00Kc S DPH
Platba po dodhií. Na faktum a akceptaäú pmtokol uveďte číslo jeahací této smlouvv. Součásti faktury musí být akceptačhí protokol potvrzený osobou
oprávněnou kpiňevzetí přeänětu plněni - bez tohoto dokladu nelze faktum proplatit. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem Č.
89/2012 Sb. v platném znění a s použitím § 1746 a následujících tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle §31 a § 6 zákona č.
134/2016 Sb. v platném znění tuto smlouvu. Dílčí plnění se nepřipouští. Předmět plnění je možno dodat ihned po oboustranném podepsání smlouvy. Smlouvu
lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných dodatků ke smlouvě. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích s
platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk. Smluvní strany prohlašují, že jejich označení ve smlouvě odpovídá
aktuálnímu zápisu v obchodním rejstříku či na roveň postavenému jinému zápisu (dále jen ,,OR"), údaje ve smlouvě uvedené nejsou dotčeny změnami již
uskutečněnýnii, avšak ještě nezapsanými v OR, uzavření smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky a interními akty řízení, jakož i v plném zájmu
smluvních stran, smlouvu si před podepsáním pečlivě přečetly a snilouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek pro některou sniluvní stranu, určitě a srozuníitelně a na důkaz toho připojují své pod platná a účinná po podepsání
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými ve smlouvě·
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