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Prováděcí smlouva č. 2018 064

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze
dne 1. 12. 2014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Zdravotnické zařIzenI MV
se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
IČ: 75154960
DIČ: CZ 75154960
za něhož jedná: Mgr. Dana Středulová - pověřená výkonem funkce ředitelky

(dále jen jako ,,Objednatel")

na straně jedné

a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 24207519
DIČ: CZ24207519
zapsaná:
za něhož jedná:
bankovní spojení:

Č. účtu:
e-mail:

v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 188674
Petr Pánek, prokurista a Jan Knyttl, prokurista
BNP PARIBAS S.A. (CZK),
Deutsche Bank AG, Filiale Prag, Jungmannova 34/750, 11121 Praha 1
(EUR)

(dále jednotlivě jako ,,Dodavatel")

na straně druhé

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

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě na
pořizováni licenci k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 (dále jen ,,Rámcová smlouva")
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dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,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 ,,Pořizováni licenci k produktům
Microsoft", uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek pod evid. č. 483369.

Preambule

A. Dne 1. 12. 2014 uzavřela Česká republika M'n'sterstvo vnitra, se s'dlem Nad Štolou
936/3, 170 34 Praha 7, lČ: 00007064 (dále jen ,,Centrální zadavatel") s Dodavatelem

Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu
zadavateli a pověřujÍcÍm zadavatelům plněni vymezené v Rámcové smlouvě.

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plněni 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 || Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody
o rozsahu konkrétnídodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírajÍSm|uvnÍ
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 řídI Rámcovou smlouvou.

0

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, dodat
Objednateli plněni specifikované v Příloze č. 1této 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 zavazuji poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému
splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.
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II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnuti plnění Dodavatelem dle této Prováděcí
smlouvy činí 78 319,48 EUR (slovy: sedmdesátosmtisÍctřistadevatenáct EUR čtyřicetosm
centů) bez DPH, tj. 94 766,57 EUR (slovy: devadesátčtyřitisÍcsedmsetšedesátšest EUR

padesátsedm centů) včetně DPH.

2. Podrobné vymezenícelkové kupniceny dle předchozího odstavce tohoto článku Prováděcí
smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1této Prováděcí smlouvy.

3. Ostatní podmínky vztahujÍcÍ se k přepočtu ceny na koruny české, k platbě ceny za plnění
poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny

v Rámcové smlouvě.

Ill.

Doba a místo dodáni 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.

lV.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednáni této Prováděcí smlouvy navazuji na Rámcovou smlouvu a Rámcovou
smlouvou se řIdí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě

se řIdi ustanoveními Rámcové smlouvy.

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od
ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednáni obsažené v této Prováděcí
smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze
ohledně plněni 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 zavazuji
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.

5. NedIlnou součástitéto Prováděcí smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

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

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude
považován za prvopis. Každá Smluvnistrana obdrží po dvou (2) stejnopisech této Prováděcí
smlouvy. Centrální zadavatel obdrží jeden (l) stejnopis této Prováděcí smlouvy.

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí ji
a zavazuji se k jejímu plněni, připojují své podpisy a prohlašujI, že tato Prováděcí smlouva
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel 07, 08. 2018
V Praze dne

Dodavatel
V P,,,, d,, 07. 08, 2018
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Zveřejněno v
registru smluv dna: .,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,......00..0.0..60...
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Příloha č. 1
Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny

Procento slevy Select Plus: 25,03

Číslo ŠKU Název produktu

312-02176
9EM-00262
J5A-00030
394-00529
9EN-00190

ExchgSvrStd SNGL LicSAPk MVL
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
SysCtrCnfgMgrCltML SNGL LicSAPk MVL PerUsr
ExchgStdCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL
SysCtrStdCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Celkem cena bez DPH
Celkem cena včetně DPH

° " , , jednotka Ceníková cena Nabízená cena Nabízená
Program způsob čenova Nákupni období , Úroveň Počet kusunabídky hladina nakupu za kus za kus cena celkem

Corporate Select PIus 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining MVLP D 2,00 1 041,00 € 780,44 € 1 560,88 €
Corporate Select Plus 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining MVLP D 96,00 162,00 € 121,45 € 11659,20 €
Corporate Select PIus 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining MVLP D 450,00 81,00 € 60,73 € 27 328,50 €
Corporate Select Plus 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining MVLP D 270,00 129,00 € 96,71€ 26 111,70 €
Corporate Select Plus 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining MVLP D 96,00 162,00 € 121,45 € 11 659,20 €

78 319,48 €
94 766,57 €
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