Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 220082

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

UNISMINI – služby, spol. s r. o.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 220082

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO:
00164801
ČNB Praha 1
bankovní spojení:
číslo účtu:
7628001/0710
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

UNISMINI – služby, spol. s r. o.
se sídlem:
Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4
zastoupenou:
Ing. Čeňkem Vaníčkem, jednatelem
IČO:
62418742
CZ62418742 (je plátcem DPH)
DIČ:
ČSOB a.s.
bankovní spojení:
číslo účtu:
100084221/0300
zapsanou:
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C 32468
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Pozáruční
profylaktické prohlídky výpočetní techniky“, systémové číslo v elektronickém tržišti
Gemin.cz: T002/22/V00058405, systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK:
P2200000037 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v souladu s ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), mimo působnost tohoto ZZVZ. Nabídka Poskytovatele podaná v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

1.2

Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. úprava dvoustranného
právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti
související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy
tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat
práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny
v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

1.3

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele práce spojené
s prováděním pozáručních profylaktických prohlídek zařízení výpočetní techniky, jež jsou
ve vlastnictví Objednatele (dále jen „zařízení VT“). Profylaktickou prohlídkou zařízení
VT (notebooků) se rozumí vyčištění, základní diagnostika a zkouška jejich funkčnosti.
Výsledkem profylaktické prohlídky bude protokol s doporučením na případný pozáruční
servisní zásah a/či opravu používaných zařízení VT, a to včetně případné dodávky
potřebných
náhradních
dílů.
V
případě
nerentabilní
opravy
a výměny
nebo neopravitelnosti zařízení VT bude vystaven protokol s návrhem na vyřazení zařízení
VT, a to včetně písemného posouzení o neopravitelnosti zařízení VT. Vše výše uvedené
dále jen jako „služba“ či „služby“.

1.4

Objednatel se zavazuje za poskytované služby platit Poskytovateli ujednanou odměnu,
a to za podmínek dále v této Smlouvě stanovených.

2.

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

2.1

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost
nezbytnou k tomu, aby byl Poskytovatel schopen poskytnout dohodnuté služby ve lhůtě,
která bude v daném případě ujednána.

2.2

Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Poskytovateli písemné pokyny pro poskytování
služeb s konkrétními termíny plnění, podmínkami ke konkrétním postupům,
popř. s popisem poruch zařízení VT.

2.3

Zadání úkolů Poskytovatel obdrží prostřednictvím elektronické pošty (emailem)
od kontaktní
osoby
Objednatele,
kterou
je
Simona
Singerová
(e-mail:
Simona.Singerova@mzp.cz), Lukáš Mikula (e-mail: Lukas.Mikula@mzp.cz) a Matěj Váňa
(e-mail: Matej.Vana@mzp.cz).

2.4

Kontaktní osobou Poskytovatele pro příjem pokynů od Objednatele je:
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2.5

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby, přičemž jsou povinny
tuto změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Taková změna je účinná
ode dne doručení oznámení o změně kontaktní osoby druhé Smluvní straně. Takováto
změna však nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.

2.6

Reakční doba Poskytovatele pro započetí s poskytováním příslušných služeb
je následující pracovní den ode dne odeslání písemného pokynu Objednatelem
Poskytovateli v souladu s předchozími odstavci tohoto článku. Profylaktická prohlídka
musí být provedena do 7 pracovních dnů a případný následný pozáruční servisní zásah
a/či oprava do 14 pracovních dnů, nebude-li v písemném pokynu stanoven jiný termín
či následně v průběhu poskytování dané služby dohodnuto Smluvními stranami písemně
jinak.

2.7

Dokončení řádné realizace Objednatelem vyžádaných služeb potvrdí Objednatel
Poskytovateli vždy na předmětném vyúčtování (montážním listu), který musí
obsahovat podrobný soupis realizovaných činností a počet odpracovaných hodin,
případně soupis použitých náhradních dílů včetně rozepsání jejich množství a nákupních
cen.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Poskytování služeb bude prováděno po dobu účinnosti této Smlouvy, a to v termínech
a způsobem sjednaným v čl. 2. této Smlouvy či uvedeným v písemném pokynu zadaném
Objednatelem Poskytovateli v souladu s čl. 2. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje
zahájit poskytování služeb ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy dle potřeb Objednatele.

3.2

Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě u identifikace Smluvních
stran, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

4.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Odměna Poskytovatele za poskytování služeb specifikovaných v čl. 1. odst. 1.3 této
Smlouvy je stanovena v maximální možné výši 200 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“), tj. 242 000,- Kč včetně DPH (ve výši 21 %) za celou dobu trvání této
Smlouvy, avšak s tím, že nemusí být v průběhu trvání této Smlouvy zcela vyčerpána
(dále jen „Celková odměna“), což bere Poskytovatel podpisem této Smlouvy na vědomí.
Odměna za provedení jedné profylaktické prohlídky zařízení VT Poskytovatelem byla
stanovena nabídkou Poskytovatele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku ve výši 1 150,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou
právní úpravou 21 %, tj. 241,50 Kč. Sazba za provedení jedné profylaktické prohlídky
zařízení VT včetně DPH tedy činí 1 391,50 Kč (dále jen Sazba za prohlídku“). Odměna
za hodinu práce za poskytnutí pozáručního servisního zásahu a/či provedení opravy
zařízení VT Poskytovatele byla stanovena nabídkou Poskytovatele podanou v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku ve výši 850,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu
s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tj. 178,50 Kč. Hodinová sazba včetně
DPH tedy činí 1 028,50 Kč (dále jen „Hodinová sazba“). Poskytovatel je plátcem DPH.
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4.2

Celková odměna, Sazba za prohlídku i Hodinová sazba jsou stanoveny jako částky
závazné, konečné a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Smlouvy a zahrnují veškeré
náklady Poskytovatele spojené s poskytováním služeb dle této Smlouvy, a to včetně
dopravy technika na místo zásahu a zpět (případně i opakovaně, bude-li nezbytné odvézt
zařízení VT k opravě mimo sídlo Objednatele), čas technika na cestě, práci nezbytnou
pro samotný zásah, výměnu potřebných dílů (nikoli cenu dílů samotných), následné
otestování zařízení VT a další činnosti nutné pro řádné splnění závazku Poskytovatele,
včetně jakýchkoli dalších poplatků.

4.3

Celkovou odměnu, resp. Sazbu za prohlídku a Hodinovou sazbu je možné změnit
či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH.
V takovém případě bude k Sazbě za prohlídku a Hodinové sazbě bez DPH účtována DPH
ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4

Hodinová sazba bude účtována za první hodinu poskytování služeb pozáručního
servisního zásahu a/či provedení opravy zařízení VT v plné výši a poté bude za každou
další započatou půlhodinu účtována polovina Hodinové sazby.

4.5

V případě dodání a použití náhradních dílů určených k pozáruční opravě zařízení
VT budou tyto detailně rozepsány dle shora uvedeného na příslušném vyúčtování
(montážním listě) dle jejich množství a nákupní ceny. Použité náhradní díly budou
fakturovány jednak dle garantované ceny dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, popřípadě dle ceny
v místě a čase obvyklé. Veškeré vadné díly ze zařízení VT budou Poskytovatelem vráceny
zpět Objednateli nebo budou Poskytovatelem ekologicky zlikvidovány.

4.6

Objednatel si vyhrazuje právo dodat Poskytovateli vlastní náhradní díly a Poskytovatel
je povinen, pokud to je technicky možné, pozáruční opravu realizovat s těmito náhradními
díly za dodržení Hodinové sazby postupem dle výše uvedeného.

4.7

Profylaktické prohlídky a případné následné servisní zásahy a/či opravy se týkají pouze
pozáručních oprav zařízení VT. V případě, že by cena pozáručního servisního zásahu
a/či opravy zařízení VT, včetně dodání náhradních dílů, měla přesáhnout částku 10 000,Kč včetně DPH, musí být tento pozáruční servisní zásah a/či oprava zařízení VT ze strany
Objednatele Poskytovateli písemně potvrzena. V opačném případě se pozáruční servisní
zásahy a/či opravy zařízení VT nebudou uskutečňovat a na neopravitelné zařízení
VT bude vystaven a Objednateli předán protokol s návrhem na vyřazení dotčeného
zařízení VT, a to včetně písemného posouzení o neopravitelnosti zařízení VT.

4.8

V případě, že bude potřeba poskytnutí i jiných služeb nad rámec výše uvedeného,
pak bude cena takového plnění předem písemně odsouhlasena oběma Smluvními
stranami a rovněž bude odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

4.9

Odměna za poskytování služeb bude Poskytovateli hrazena postupně na základě
samostatných daňových a účetních dokladů – faktur vystavených Poskytovatelem vždy
nejdříve k 5. dni měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly fakturované
služby Objednateli poskytovány. Úhrada odměny proběhne vždy bezhotovostním
převodem v české měně na účet Poskytovatele uvedený v jednotlivých fakturách.
Ke každé faktuře budou vždy bezpodmínečně připojena odpovídající vyúčtování
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poskytnutých služeb (montážní listy) za příslušné fakturační období, která budou
zpracována a vystavena v souladu s čl. 2. odst. 2.7 této Smlouvy – toto je vždy nezbytnou
podmínkou fakturace a následného proplacení Objednatelem. Odměna za poskytování
služeb bude Poskytovateli hrazena dle skutečného čerpání, tedy rozsahu poskytnutých
a řádně vyúčtovaných služeb (počet provedených profylaktických prohlídek vynásobených
Sazbou za prohlídku a/či počet hodin strávených realizací pozáručních servisních zásahů
a/či oprav rozepsaný v jednotlivých vyúčtováních [montážních listech] vynásobený
Hodinovou sazbou či její částí, jak je uvedeno v odst. 4.4 tohoto článku) v daném
fakturační období s případným přičtením kupní ceny použitých náhradních dílů
dle příslušných ustanovení této Smlouvy.
4.10

Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především
o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy,
bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní
listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura bude označena evidenčním číslem
Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 220082 (viz také záhlaví
této Smlouvy). Přílohou každé faktury musí být vždy odpovídající vyúčtování poskytnutých
služeb (montážní listy) dle výše uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.

4.11

Faktura bude vždy zaslána buď v jednom listinném vyhotovení na adresu Objednatele
ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Odbor informatiky, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10, nebo v elektronickém vyhotovení do datové schránky Objednatele:
9gsaax4 nebo na e-mailovou adresu posta@mzp.cz se specifikací, že adresátem je Odbor
informatiky.

4.12

Každá faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
Povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli odměnu za dané fakturační období
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje
zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje
na fakturách budou v této měně.

4.13

Objednatel je oprávněn vrátit kteroukoliv fakturu do konce doby její splatnosti zpět
Poskytovateli, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud
požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba
splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné předmětné faktury
Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1

Poskytovatel se zavazuje splnit předmět této Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas
v souladu s pokyny a zájmy Objednatele, a dále se zadávacími podmínkami na Veřejnou
zakázku. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat
Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy.
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5.2

Poskytovatel je povinen dodržovat při plnění této Smlouvy následující podmínky:
a)

softwarové (dále jen „SW“) úpravy (instalace na jednotlivých stanicích) se mohou
uskutečňovat výhradně po konzultaci se zástupcem odboru informatiky
Objednatele;

b)

Poskytovatel je povinen respektovat platný Provozní řád pro provoz výpočetní
techniky a ochranu elektronických dat na Ministerstvu životního prostředí
(Objednatele) a případně další relevantní dokumenty, se kterými bude seznámen
po nabytí účinnosti této Smlouvy;

c)

předmětem plnění dle této Smlouvy není instalace neautorizovaných či nelegálních
verzí SW.

5.3

Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s objemem a povahou předmětu
plnění této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné podmínky
nezbytné k realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k její realizaci nezbytné.

5.4

Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování
služeb a které mohou ovlivnit průběh poskytování služeb. Od pokynů Objednatele
se Poskytovatel nemůže odchýlit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5.5

Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil.
Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Objednatele
upozorní na nevhodnost jeho pokynů a Objednatel přesto postupuje způsobem, který
byl Poskytovatelem označen za rizikový.

5.6

Poskytovatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění
povinností vplývajících z § 219 ZZVZ.

5.7

Poskytovatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů
souvisejících s poskytováním služeb, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit všem
oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky,
a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1

Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu s čl. 2. této
Smlouvy zadávat Poskytovateli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

6.2

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré informace a součinnost a udílet
mu pokyny potřebné pro řádné a včasné poskytnutí služeb dle podmínek této Smlouvy.
Objednatel odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých
Poskytovateli.
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6.3

Pokud Objednatel povinnost uvedenou v odst. 6.2 tohoto článku nesplní, a to ani přes
písemnou výzvu Poskytovatele, má Poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit.

6.4

Objednatel zajistí uvolnění příslušného zařízení VT, jehož se služby týkají, z provozu
a zpřístupní toto zařízení VT Poskytovateli neprodleně po příjezdu technika na místo
plnění.

7.

TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY, SANKCE

7.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání Celkové odměny stanovené
v čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy.

7.2

Tuto Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením,
vždy v písemné podobě.

7.3

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených
v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy,
které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

7.4

Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění
povinností spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 60 kalendářních
dnů po splatnosti faktury.

7.5

Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění
povinností spočívající zejména v nedodržení sjednaných termínů poskytování služeb
v souladu s čl. 2. této Smlouvy delším než 3 pracovní dny nebo realizace předmětu této
Smlouvy v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo jinými závaznými dokumenty
či předpisy.

7.6

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:

7.7

a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo při uzavírání této Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření této Smlouvy nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Poskytovatel povinen činit veškerá
neodkladná jednání tak, aby Objednatel neutrpěl na svých právech nebo oprávněných
zájmech újmu, a to po dobu 30 kalendářních dnů po odstoupení od této Smlouvy.
Poskytovatel má pak nárok na odpovídající část Celkové odměny podle podmínek
stanovených v čl. 4. této Smlouvy za činnosti řádně vykonané po dobu 30 kalendářních
dnů po odstoupení od této Smlouvy. To neplatí, pokud Objednatel Poskytovateli sdělí,
že na splnění této povinnosti netrvá.
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7.8

Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a doručeno
Poskytovateli. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku
a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem
doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně.
Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné
ukončení této Smlouvy jiným způsobem

7.9

Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
v délce 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Ustanovení
příslušných právních předpisů o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením
dotčena.

7.10

V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním služeb oproti termínům stanoveným
v této Smlouvě a dle písemných pokynů Objednatele v souladu s čl. 2. této Smlouvy
je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Celkové odměny
za každý i započatý den prodlení.

7.11

V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících pro Poskytovatele z této
Smlouvy (zejména, nikoli však výlučně stanovených v čl. 5. této Smlouvy) je Poskytovatel
povine uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

7.12

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel právo účtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s příslušnými právními
a prováděcími předpisy.

7.13

Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě
smluvní pokuty Poskytovateli.

8.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

8.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí
příslušné obecné soudy České republiky.

8.3

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění této
Smlouvy včetně cenových údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
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8.4

Tato Smlouva může být, s výjimkou změny kontaktních osob Smluvních stran
dle čl. 2. odst. 2.5 této Smlouvy, měněna nebo doplňována pouze formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám
či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

8.5

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem,
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

8.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

8.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“)
dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého
znění této Smlouvy v ISRS a na tzv. profilu zadavatele E-ZAK, popř. dalších místech,
v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění této Smlouvy a příslušných
metadat, popř. dodatků a dalších informací provede Objednatel.

8.8

Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Smlouva
uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotovena
ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 stejnopisy této
Smlouvy obdrží Objednatel a 1 stejnopis obdrží Poskytovatel. Je-li tato Smlouva uzavřena
elektronicky, je podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných
jednat za Smluvní strany.

8.9

Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1 – Ceny vybraných náhradních dílů.
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Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

POSKYTOVATEL

V Praze, dne ……………………….

V Praze, dne ………………………
Digitálně
podepsal ING
ČENĚK VANÍČEK
Datum: 2022.06.08
10:55:55 +02'00'
___________________________________

Digitálně podepsal
Ing. Jana Vodičková
Datum: 2022.06.08
12:37:40 +02'00'
________________________________

Ing. Jana
Vodičková

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková

ING
ČENĚK
VANÍČEK

UNISMINI – služby, spol. s r. o.
Ing. Čeněk Vaníček
jednatel

ředitelka odboru informatiky
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Příloha č. 1 – Ceny vybraných náhradních dílů

Cena
v Kč bez DPH

DPH 21 %
v Kč

Cena
v Kč vč. DPH

baterie do notebooku Lenovo X250,
minimálně 4100 mAh

1 350,-

283,50

1 633,50

baterie do notebooku Lenovo X260,
minimálně 4100 mAh

1 490,-

312,90

1 802,90

klávesnice do notebooku Lenovo X250

990,-

207,90

1 197,90

klávesnice do notebooku Lenovo X260

990,-

207,90

1 197,90

SSD Samsung 870 EVO 250GB SATA
3, 2,5“

1 170,-

245,70

1 415,70

Popis
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