STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Uzavření dodatku č. 1 k budoucí rámcové smlouvě s operátorem
Stručný obsah: Uzavření dodatku k budoucí rámcové smlouvě s operátorem, kterým bude ošetřena
návaznost jednotlivých smluv, aby se obě smlouvy po uzavření smlouvy budoucí časově nepřekrývaly a
nedocházelo tak duplicitnímu plnění.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Ošetření návaznosti účinnosti současné a budoucí rámcové smlouvy s operátorem
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Čech Martin Ing. - tajemník MML
Anděl Jaroslav Bc. - vedoucí oddělení provozu a správy budov

Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone One Net
č. 024351 mezi statutárním městem Liberec a společností Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ: 25788001, dle přílohy č. 1

ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření tohoto dodatku
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 29.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Mezi smluvními stranami je aktuálně platná a úč inná Rámcová smlouva o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet č . 016291 ze dne 15.7.2015, která byla uzavřena na dobu
urč itou 36 mě síců , tedy do 15. č ervence 2018. Nově uzavíraná rámcová smlouva na základě
výsledku zadávacího řízení v roce 2018 bude sjednána na dobu urč itou 48 mě síců ode dne nabytí
úč innosti Smlouvy, přič emž úč innosti Smlouva nabývá dnem uveřejně ní v registru smluv. Aby se
obě smlouvy vzájemně č asově nepřekrývaly a nedocházelo tak k duplicitnímu plně ní, navrhuje se
uzavření předmě tného dodatku k rámcové smlouvě .
Přílohy tohoto materiálu nebudou zveřejně ny. U veřejných zakázek se povinnost zveřejně ní řídí
zákonem č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zně ní.

Přílohy:
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