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Prováděcí smlouva č. 2018_006 

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze 

dne 1. 12. 2014 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

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

se sídlem. 

IČ: 

DIČ: 

zapsaná: 

za něhož jedná: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

e-mail:

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

04767543 

cz 04767543 

v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A vložka 77322 

(dále jen jako 11 Objednatel") 

na straně jedné 

a 

SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zapsaná: 

za něhož jedná: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

e-mail:

Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00 

24207519 

CZ24207519 

v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 188674 

(dále jednotlivě jako 11 Dodavatel") 

na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako 11Smluvní strana" a společně jako 11Smluvní strany") 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen 11 Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě na 

pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 (dále jen 11 Rámcová smlouva") 

dle zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„ZVZ") a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, k veřejné zakázce pod názvem „Pořizování licencí k produktům 

Microsoft", uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek pod evid. č. 483369. 

Preambule 

A. Dne 1. 12. 2014 uzavřela Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou

936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel") s Dodavatelem

Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu

zadavateli a Pověřujícím zadavatelům plnění vymezené v Rámcové smlouvě.

B. Podpisem Rámcové smlouvy 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 smlouvě.

C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle

článku li Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody

o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní

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

D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny

mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této

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

neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou.

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, dodat

Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

2. 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.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému

splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
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li. 

Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí

smlouvy činí 557,76 EUR (slovy: pětsetpadesátsedm EUR sedmdesátšest centů) bez DPH,

tj. 674,89 EUR (slovy: šestsetsedmdesátčtyři EUR osmdesátdevět centů) včetně DPH.

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku Prováděcí

smlouvy a podmínky vztahující se k přepočtu ceny na koruny české, k platbě ceny za plnění

poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této

Prováděcí smlouvy.

3. Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě.

Ill. 

Doba a místo dodání zboží 

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

smlouvy Objednateli nejpozději do 2 měsíců od podpisu této Prováděcí smlouvy.

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele

uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy.

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou

smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě

se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.

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

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

smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze

ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí

smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

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,
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účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 

případně uzavřít smlouvu novou. 

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

S. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny.

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech, z nichž každý bude

považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech této Prováděcí

smlouvy. Centrální zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis této Prováděcí smlouvy.

7. 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 
1 Z ·OJ- 2018 

V Praze dne ....................... . 
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Dodavatel 

2 6 -02- 2018 V Praze dne ..................... .. 
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Příloha č.1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny 

-
-, 

Procento slevy Select Plus: 
i 

- - - - -------� �F 
25,03 

t � �
T T 

I I 

I 
� -- - --

Způsob Cenová Nákupní Jednotka 
Číslo SKU Název produktu Úroveň Počet kusů Program 

nabídky hladina období nákupu 

9EM-00264 WinSvrSTDCore 2016 SNGL MVL 2Lic Corelic Corporate Select Pl_lJ_S_ Each _Non_::Specific MVLP D I 8 

Celkem cena bez DPH 
_________ --+

Celkem cena včetně DPH 
- ---- _____ _j _ - -------l---'-------� __ .L__ _L 

-

Nabízená cena 
Ceníková cena za kus 

za kus 

93,00 € 69,72 € 

Pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem z EUR na CZK, bude použit kurz vyhlášený českou národní bankou ke dni vystavení daňového dokladu 

(faktury). K výše uvedené ceně bude účtováno DPH v zákonné výši. 

Po uzavření této Prováděcí smlouvy odešle Objednatel Dodavateli Evidenční objednávku, která je zasílána výlučně pro sdělení evidenčního čísla Dodavateli. 

Číslo evidenční objednávky je Dodavatel povinen uvádět na daňových dokladech (fakturách). 

Dodavatel zašle originál daňového dokladu (faktury) spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od jeho vystavení: 

a) buď doporučeným dopisem na adresu:

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

Kodaňská 1441/46

101 00 Praha 10 - Vršovice

b) nebo elektronicky:

za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména z ustanovení§ 34 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), ve formátu pdf., opatřený elektronickým podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími 

přílohami (pokud jsou smluvně požadovány), jako přílohu emailové zprávy na e-mailovou adresu Objednatele nebo do datové schránky Objednatele. 

ID Datové schránky: hkrkpwn 
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e-mail: faktury@nakit.cz

Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání e-mailové zprávy, obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, na e-mailovou adresu 

Objednatele nebo dle pravidel doručování do datových schránek. 

Přílohou každého daňového dokladu (faktury) musí být protokol o předání a převzetí poskytnutého plnění podepsaný oběma smluvními stranami. Za den 

uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí poskytnutého plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (Dodavatel) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění 

uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce 

zdanitelného plnění (Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a 

zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění 

(základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého 

dle této Smlouvy. 

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být 

Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu§ 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního 

účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu§ 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu 

přesahuje limit uvedený v§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se 

doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu 

Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 
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