
Účastnickásm louva

HPoskytnutí pevných telekomunika.čnich služeb pro
Soclálnislužby' prosenlcry Šumperk, příspévkevá organizace

2017 ~2019fť

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona Č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranamt

1. smluvnistrana

Jméno: Scciáínl služby pro sen/my Šumperk. p.o.
Sídlo: U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
lt: 75004011
nič: CZ 75004011
zastoupena: Bc. Andreou Jenčkovou, zástupkynl ředilele
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jméno: Josef Matura
telefon: 724553847
e-maš: matura@socs!uzby.cz

Bankovní spojeni: banka, č, ú. 86~7472590207/0100

(dále jen "Objednatel")

a

2. smluvní strana
Obchodnl firrna/jméno:
Sídfo:
iČ:
DIČ:
Zastoupen(aJo):

02 Czech Republi:e a.s.
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. PSČ 14022
60193336
CZ 60193336
Mgr. Petrem Daňkem, aceount manapsrem
na základě pověřeni ze dne 19. 10. 2016

Bankovnl spojení: 27-4908440207/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka
2322

EmaH: korporace@02.cz
Teteřon: +42.0800 11!1Tf7
(dále jen .Poskytevatel")



PREAMBULE
Tato ůčastnická smlouva (dále též jen ."Smlouva") je mezi smluvními stranami
uzavírána na podkladě Rámcové smlouvy "Poskytnuti pevných
telekomunikačnkh služeb pro Olomoucký kraj a jeho přispěvkové organizace
2011-2019" uzavřené dne H.' mez! Poskytovatelem, Centrálním zadavatelem
a Objednatefi též jen "Rámcová smlouva").

1"PŘEDMĚ,r SMLOUVY

i.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby
pevných telekomunikačních služeb (dár'e také .stužba") dle specifikace
Rárricové smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby
zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

1.2. Podrobné specifikace předmětu plněni je uvedena v přfloze Č, 3 Smlouvy

2. MíSTO POSKYTOVÁNí SLUŽBY

2, '" Plnění poskytované Poskytovatelem na základě léto smlouvy, bude
poskytováno v sídle a detasovaných pracovištích Objednatete.

3. POViNNOSTI SMLUVNíCH STRAN

1. Práva a povinnoatt smluvních stran výslovně' neuvedená touto srntouvou se řídl
Rámcovou smlouvou a pl'atným právním řádem České republiky, zejména
pak příslušnými ustanoveni mi cbčanského zákoníku.

3.2. V přlpadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Rámcové smlouvy mají
přednost příslušná ustanovení účastnické smlouvy.

4. UJEDNÁ.Ní O CENĚ

4.1. Cena telekomunikačních služeb je stanovena ve výši uvedené v příloze Č. 3
Rámcové smlouvy.

4.2. Cena sjednaná v čl. 4 odst 4.1 této Smlouvy je cenou konečnou a závaznou
a Poskytovatel nenl oprávněn tuto částku překročit. Sjednaná cena služeb
zahrnuje veškeré a konečné náklaJdyspojené s plněním.

4.3. Splatnost ceny, způsob fakturaee, náíežitosti faktur a ostatní ustanoveni týkajíd
se ceny služeb a platebních podmínek jsou upraveny v čl. 6 Rámcové smlouvy.

5. SANKCE

5,t V případě porušeni povInnosti stanovených touto Smlouvou, právními předpisy
nebo povinností stanovených Rámcovou smlouvou, které jsou přímo
apHkovatelné na plněni dle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny hradit
sankce ve smyslu čl. 7 Rámcové smlouvy,



6..OSTATNí A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí
6.1. Tato Smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Právní

vztahy smluvních stran vzniklé v této Smlouvě výslovné neupravené se řídí
platnými právními: předpisy ČR., zejména přlslušrrým. ustanoveními občanského
zákon íku v platném znění.

6.2. Smluvní strany sjednávají pro všechny spory vzniklé ze Smlouvy, k jejichž
řešení mají pravomoc soudy, tak tyto spory budou rozhodován)' soudy České
republíky, jakožto soudy výlučně přtsíušnými.

6.3., Změnit nebo. doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou
piserrmýctt dodatků, které budou vzestupně člslovarw. výslovně prohlášeny
za dodatek této Smlouvy Cf podepsány oprávněnými zástupcí smluvních stran.

6A. V případě, že se některá z ujednáni této .Srnlouvy ukážou být neplatnými
či neúčinnými. nerná tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této Smlouvy.
která zůstávají nadále platná. a účinná; současně se strany zavazují nahradit
taková neptatná/neúčinné ujednání Smlouvy usíanoventrni platnými a účinnými,
která svým významem budou obsahově blřzká původním neplatným/neúčinným
ujednáním. V případě rozporu mezi textem přlloh a součásti Smlouvy a
víasmírn textem smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

6.5. S ohledem na povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
č. ~40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto srnluva o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly. že uveřejnění této Smlouvy
v registru smluv zaji.stl Obiednatel.

6.6. Smlouva nabývá platností dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejněn r v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

6.7.. Ukončením účinnosti Rámcové smlouvy nezaniká účinnost této Smlouvy.
Poskytovatel Je za účelem zachován! kontinuity funkčnosti služeb
elektronických komunikaci povinen poskytovat Objednateti nadále
Telekomunikační služby. neurčí-f Objednatel jinak. Objednatel a Poskytovatel
jsou povinni dohodnout cenové podmlnky služeb elektronických komunikaci
poskytovaných Poskytovatelem po skončeni účinnosti Rámcové smlouvy.
Nedohodnou-h Objednatel a Poskytovatel cenové podmínky služeb
elektronických kornunikacl poskytovanýcn po skončení účinností Rámcové
smlouvy nejpozději, do 15 dnů ode dne zániku účinností Rárncové=smlouvy,
poskytuje' Poskytovatel Objednatetům na jejich žádost služby elektronických
komunikaci od ukončení účinnost! Rámcové smlouvy za ceny jim určené, které
však nesmí b'ýt vyšší než ceny uvedené v Rámcové smlouvě.

6.8. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich
pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.

6.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stelnopisech. z nichž Objednatel obdrží
dvě vyhotoveni a Poskytovatel jedno.

6.10. Smluvní strany prohlašují, že souhlas! s přlpadnýrn zveřejněním textu
této Smlouvy v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. ve znénl pozdějších předpisu.

C'h·';"w:o.t •. rs.'" , .,.



11. Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Příloha Č. 1 Smlouvy - Oprávněnr zaměstnanci Objednatele
Přlloha Č. 2 Smlouvy - Kontaktnf osoby Poskytovatele
Příloha Č, 3 Smlouvy - Specifikace poskytovaných služeb

V Šumperku dne 25.e.20 17
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.., ŠŠPS',: '~~p~~k:'p~,~i:" ".
Bc. Andrea Jenčková

zástu pce ředitele

02 Czech Republíe a.s,
Mgr. Petr Daněk
account rnaoaqer



PŘíLOHA é. 1SMLOUW - OPRÁVNĚNí ZAMĚSTNANCI OBJEDNATELE

Bc. Andrea:
Jenč!<ová

606022880

Ing. Ladislava
lndrová

. .
j~enckova@socsluzby .cz rU sanatoria 2631/25,

78701 Šum-erk
606022890indrova@sccs['uzby.czU sanatorta 263.1/25,

787 01 Šum erk

Josef Maíura

. . .
U sanatoria 2631/25, I matura@socsluzby.Gz I

78701 Šum erk
724553847

Kontakty se mohou v průběhu roku měnit.



PŘíLOHA 2 SMLOUVY .••KONTAKTNí OSOBY POSKYTOVATELE

Kontaktní úd.aje centra pro významné zákazrlÉky:

telefonický kontakt:
ernailový kontakt:

+420 800 111 777
korporace@02.cl

Kontaktní údaje 'obchodního zástupce:
,

titul, jméno, příjmení:
telefonicky kontakt
emailovijl kontakt

Mgr. Petr Déměk
720751 843
petr.danek@02.cz

V případě, že dojde ke změně osoby obchodního zástupce nebo k jakékoli jiné
změně v kontaktních údajích obchodntho zástupce, zavazuje se Poskytovatel
bezodkladně sdělit Obiednatelůrn nové kontaktní OdaJe obchodniho zástupce, a to
prostřednictvím !lstinného nebo emallového oznámeni.



PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUW - SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

, .. Specifikace Telekomunikačních služeb je stanovena v příloze č. 2 Rámcové
smlouvy.

vančutova 808/37, Šumperk .. 1 1

L6ieň5Kó 359~BJudov .

1

U sonotorio 263.1,/25, tumperlt L 3
J1ndřidlOV - Nové [osiny 119 1 .-

latba za irrte:rnet (60r Inlt) mbít/~

Uízeňskó 359, 81udov 20/2 Mb1t/s
Kozinova 22/4, Šumperk 20/2 Mb~t/5


