Prováděcí smlouva č. 2022 - 019
č. j.: 1028/2022
k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Název:
se sídlem:
zastoupený:
e-mail:
tel:
ID DS:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
Ing. Jakubem Papírníkem, ředitelem
info@cesnet.cz
+420 234 680 222
gn35eaq
63839172
CZ63839172
Komerční banka, a. s., pobočka Praha 6
19-8482200297/0100

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a
Název:
Networksys a.s.
se sídlem:
Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5
zastoupený:
Ing. Janem Šípem, prokuristou
e-mail:
sip@networksys.cz
tel:
257111382
ID DS:
2cfqiuy
IČO:
26178109
DIČ:
CZ26178109
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl B vložka 6563
bankovní spojení:
ČSOB a.s., Praha 5
č. účtu:
836617/0300
kontaktní osoba:
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e-mail:
tel:
(dále jen „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 dohodě na
pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být
touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.
Preambule
1.

Dne 11.4.2022 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, IČO: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem
Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli
a Objednatelům plnění vymezené v Rámcové dohodě.

2.

Podpisem Rámcové dohody 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 dohodě.

3.

Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem
upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné
výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné
prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“)
dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.

4.

S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle
článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody
o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní
strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu.

5.

Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny,
mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této
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Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky,
neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou.

I.
Předmět Prováděcí smlouvy
1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat
Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
2. Objednatel připouští dílčí plnění (postupné plnění). Dodavatel je oprávněn dodat plnění
maximálně ve 2 dodávkách, a to dílem (1. dodávka) v rozsahu plnění dle Přílohy č. 1 této
Prováděcí smlouvy, které odpovídá kategorii plnění dle čl. I odst. 2 písm. a) až e) Rámcové
dohody a dílem (2. dodávka) v rozsahu plnění dle Přílohy č. 1 této Prováděcí smlouvy, které
odpovídá kategorii plnění dle čl. I odst. 2 písm. f) Rámcové dohody.
II.
Cena za plnění
1. 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.
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí
smlouvy činí 2 103 704,08 (slovy: Dvamilionystotřitisícsedmsetčtyři korun českých a
osm haléřů) bez DPH, tj. 2 545 481,94 Kč (slovy:Dvamilionypětsetčtyřicetpěttisícčtyřistaosmdesáátjedna korun českých a devadesáátčtyři haléřů) včetně DPH.
2. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto
článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této
Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě a v čl. IV
odst. 1 této Rámcové dohody..
III.
Doba a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí
smlouvy Objednateli nejpozději do 200 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Prováděcí
smlouvy.
2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené
na titulní straně této Prováděcí smlouvy.
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IV.
Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytnuté Dodavatelem na základě této
Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených
Dodavatelem v souladu s následujícími pravidly: Dodavatel odešle oznámení o odeslaní
daňového dokladu (faktury) způsobem upraveným v Rámcové dohodě rovněž na emailovou
adresu Objednatele: podatelna@cesnet.cz. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy do
15 dnů od protokolárního předání dílčí dodávky (viz čl. I odst. 2 této Prováděcí smlouvy).
2.

Ostatní platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě.

3. Osoba právněná převzít předmět plnění a podepsat předávací protokol o převzetí
poskytnutého plnění je „uvedena jako kontaktní osoba v záhlaví této prováděcí smlouvy“.
V.
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy
1.

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
Prováděcí smlouvy v registru smluv zajistí vždy Objednatel.

2.

Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:
a) uplynutím doby její účinnosti;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;
c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku
Prováděcí smlouvy;
d) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku
Prováděcí smlouvy.

3.

Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:
a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy
po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo
b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této
Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových
produktů společnosti Cisco Systems, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy,
budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti
Cisco Systems a nepovažují se za vady plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této
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Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV.3 písm. b) této Prováděcí
smlouvy;
c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy vykáže nižší než
smluvenou kvalitu či jakost;
d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v
dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů;
f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti Cisco Systems v rozsahu
uvedeném ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody;
g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to
ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat;
h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí
smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za
účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této
Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
4.

Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:
a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části
po dobu delší než třicet (30) dnů;
b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných
licenčních podmínkách společnosti Cisco Systems, kdy Objednatel nezjedná nápravu
ani do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové
porušení.
c) Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních
pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.
d) Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v
písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro
ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.
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V Praze dne (viz el. podpis)

.......................................

......................................
prokurista

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění
Procento slevy
Procento slevy
Procento slevy
Procento slevy
Procento slevy
Procento slevy
Procento slevy

LICENCE
PODPORA
SUBSKRIPCE
SLUŽBY AS-FIXED
ŠKOLÍCÍ KREDIT
DODÁVKA HW
IMPLEMENTACE HW

LIC
PODP
SUBS
AS-FIXED
KREDIT
DHW
IHW
Sériové číslo

Kurz USD

22,944 Kč

44
24

64

Produktové číslo

Název produktu

QSFP-40/100-SRBD=

100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver,
LC, 100m OM4 MMF

Způsob nabídky Nákupní období

R-CISCO-S-EPNMC-K9

Cisco EPN Manager Smart - Electronic

EPNM-E-GN-SRTM

EPNM Smart Generic Device RTM

Standard

SD-SSNK-EPNMGNTM

SP SSPT E NO UPG NET EPNM Smart Generic D

Standard

EPNM-E-GN2-SRTMSIA

EPNM Smart Generic Device RTM 60 months SIA

Standard

SD-SVS-EPNM-S

Cisco Evolved Programmable Network Manager
Smart - SIA

Standard

Jednotka nákupu

Plnění

Počet kusů

Počet jednotek Ceníková cena za kus Nabízená cena za kus
Nabízená cena za kus v Kč Cena celkem bez DPHCena celkem bez DPH v Kč

Standard

kus

DHW

100

1

$2 353,76

$847,35

19 441,60 Kč

$84 735,00

1 944 160,00 Kč

Standard

kus

SUBS

1

1

$0,00

$0,00

0,00 Kč

$0,00

0,00 Kč

kus

SUBS

58

1

$35,39

$26,90

617,19 Kč

$1 560,20

35 797,02 Kč

5 let

PODP

58

1

$86,25

$48,30

1 108,20 Kč

$2 801,40

64 275,60 Kč

5 let

SUBS

58

1

$58,80

$44,69

1 025,37 Kč

$2 592,02

59 471,46 Kč

5 let

SUBS

1

1

$0,00

$0,00

0,00 Kč

$0,00

0,00 Kč

$91 688,62

2 103 704,08 Kč

Výsledná cena v Kč bez DPH přepočtena zadaným kursem výše pro doplnění do smlouvy

2 103 704,08 Kč

Tuto tabulku doplněnou o Vámi nabídnuté slevy a aktuální kurs USD v den vypsání minitendru nezapomeňte přiložit k minitendru! Slouží k přehledné kontrole dodržení Vámi nabízených slev.

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Odlišná úprava okamžiku nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na odlišné úpravě okamžiku nabytí účinnosti Prováděcí
smlouvy, a to tak, že ustanovení čl. V odst. 1 Prováděcí smlouvy se v plném rozsahu
nahrazuje následujícím ustanovením, kterým se Smluvní strany zavazují řídit:
„Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
Smluvními stranami.“
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