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Smlouva o poskytnutí licence 2018007291

jméno:

Sídlo:
jednajIcI:
Kontaktní osoba:

lČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu):
(dále též .ZZS Jmk")

Na straně jedné jako ,,nabyvatel"

a

Jméno:
Sídlo:
jednajích
Kontaktní osoba:

lČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu):

Na straně druhé jako ,,poskytovatel"

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel

00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Antonín Havlíček, jednatel

24201596
CZ24201596
Městský soud v Praze, sp. zn. C 188143

uzavÍrajÍ v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o poskytnutí licence
(dále jen ,,Smlouva").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujIckn znění Smlouvy:

1. Úvodní ustanovení
Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným prodejcem a vykonavatelem majetkových
práv autorských k Software systému pro přenos záznamů o EKG, vitálních funkcích a
kompletních záznamů o kritických příhodách mezi vozidlem zdravotnické záchranné
služby a vybraným pracovištěm nemocnice LIFENET" , a to v rozsahu umožňujícím
plnění smlouvy.

2. Účel Smlouvy
2.1. Účelem této Smlouvy je úprava poskytnutí práv užiti (dále jen ,,Licence") pro

nabyvatele k softwarovému produktu Lifenet BASIC (dále jen ,,Software"), a to k
zajištění přístupu k záznamům o EKG, vitálních funkcích a kompletních záznamů o
kritických příhodách z defibrilátorů umístěných ve vozidlech ZZS jmk.
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. 3. Předmět Smlouvy( 3.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje nabyvateli Licenci k Software Lifenet BASIC,

a to způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě.
3.2. Součásti plnění ze strany poskytovatele dle této Smlouvy je i instalace Software na

stávající hardwarové vybavení nabyvatele, jeho uvedení do provozu s předvedením
jeho funkčnosti, zaškolení personálu a předáni návodu k obsluze v českém jazyce
(dále jen ,,implementace") a zajištění funkčnosti tohoto systému po celou dobu trvání
této smlouvy (dále jen ,,podpora").

3.3. Provedeni úplné implementace smluvní strany stvrdí podpisem akceptačního
protokolu.

4. Cenové a platební podmínky
4.1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí licence a podpory dle ČI. 3

této Smlouvy cenu ve výši 59 000,- KČ bez DPH, tj. 71 390 KČ včetně DPH. Součásti
této ceny jsou veškeré náklady poskytovatele na splnění jeho závazku podle této
smlouvy včetně DPH v sazbě dle zákona.

4.2. Cena podle této Smlouvy je splatná na účet poskytovatele po splněni závazku
poskytovatele podle ČI. 3 této Smlouvy způsobem podle Smlouvy ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručeni jejího písemného vyúčtováni sp|ňujicího náležitosti daňového
dokladu nabyvateli. Cena za licenci obsahuje i veškeré další náklady poskytovatele
spojené s implementací Software.

4.3. Poskytovatel se zavazuje, že jím vystavené daňové doklady budou obsahovat
všechny náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a
smluvními ujednáními.

4.4. V případě, že vystavený daňový doklad obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné
náležitosti nebo na něm chybí některé z náležitostí uvedených v předchozích
odstavcích, je nabyvatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli do doby její splatnosti.
V takovém případě je poskytovatel povinen vystavit příslušnému nabyvateli nový
daňový doklad s novou dobou splatnosti dle ČI. 4.2. této Smlouvy.

4.5. Peněžité částky se pIati bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla připsána ve
prospěch účtu příjemce.

5. Doba a místo plněni
5.1. Poskytovatel se zavazuje provést implementaci u nabyvatele nejpozději do 4 týdnů od

nabyti účinnosti této smlouvy.
5.2. Místem plnění je sídlo nabyvatele a sídla příjemců dat, tedy příslušná pracoviště FN

Brno a FNUSA.

6. Licenční, a servisní podmínky
6.1. Licenci k Software získává nabyvatel okamžikem podepsání akceptačního protokolu

oběma stranami v místě plněni dle článku 5.2. Licence se poskytuje na území ČR
v počtu jedné uživatelské licence pro nabyvatele umožňujíci zasilání údajů
z defibrilátorů LIFEPACK na 3 uživatelské účty (e-mailové adresy) určené
nabyvatelem licence.

6.2. Poskytovatel se zavazuje zajišt'ovat bezplatnou podporu po celou dobu trvání licence
dle ČI. 9.2., po kterou poskytovatel zajisti, že Software bude mít vlastnosti a funkce
odpovídajÍcÍ stavu při jeho předání Nabyvateli. Podpora dále zahrnuje poskytování
služeb maintenance, tj. přistup k opravným balíčkům (poskytování aktualizací a
nových verzí Softwaru), paťchům (poskytování opravných paťchů nutných pro
bezchybný chod Softwaru), nutným úpravám na základě legislativních změn apod. Při
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poskytování podpory je poskytovatel povinen dodržovat dále sjednané Reakční doby
a Doby vyřešeni.

6.2.1. Vymezeni pojmů pro poskytování podpory

pojem Význam

Incident Indikovaný problém technologie, případně části IS, který není v souladu
(požadavek) s dokumentovaným stavem akceptovaného řešení. Kategorizace incidentů

je uvedena dále v textu.

Doba Doba nahlášení incidentu prostřednictvím smluvního kanálu (viz příloha 2
nahlášeni této Smlouvy - email, kontaktní telefon).

Reakční Doba potvrzení přijetí incidentu Poskytovatelem služby na email
doba Nabyvatele a potvrzeni zahájení řešení incidentu Poskytovatelem.
(Reakce) Reakční doba se počítá od doby nahlášeni.

Doba Doba vyřešení incidentu a předání Nabyvateli k ověření vyřešení. Doba
vyřešení potřebná na ověření vyřešení ze strany Nabyvatele není započítávána do
(Vyřešeni) Doby vyřešení. Vyřešením je chápáno i snížení úrovně incidentu v daném

čase a tím prodloužení doby pro řešení v souladu s nižší úrovní incidentu.
Doba vyřešení se počítá od doby nahlášeni.

6.2.2. Kategorizace incidentů

Kategorie Popis

A Situace, kdy IS nebo část IS není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů
se systémem a nelze používat pro podporu procesů ZZS JMK. Vztahuje se na
případy, kdy je systém zcela nefunkční z důvodů na straně IS nebo jeho části,
na niž je Poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

B Situace, kdy IS nebo část IS je částečně funkční, umožňuje částečné
poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů,
případně provizorním způsobem z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž
je Poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

C Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívánÍ IS nebo jeho
části, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem IS
nebo jeho části.

6.2.3. Reakční doba pro poskytováni podpory

Kategorie A " B " " C

Reakce Vyřešení Reakce Vyřešeni : Reakce i Vyřešení l

! " '"" " " " Ž"prac. 4 prac. " " " "" "4 prac. ) 15 prac. j 15 prac j Po dohodě

,.. . ,..,_
. .,_ _dny dny dny _ ,._ ., .__ .) dnů ,_ i dnů ___, _).___ , _
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," . 7. Sankčnt ujednani .L
,' 7.1. Pro případ prodlení nabyvatele se zaplacením kupní ceny je nabyvatel povinel'lzah[%

i' í poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý'"déh%!: ,"
:i$' prodlení ' " .ä:

i 7.2. V případě prodlení poskytovatele s odstraňováním problémů dle ČI. 6.2.tj. zejména
' . .r' tehdy, je ii poskytovatel v prodlení vůči Reakční době nebo vůči Době vyřešeni, je "T'>

poskytovatel povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši 500, Kč za každou
započatou hodinu prodlení po uplynutí doby reakce, resp. vyřešení dle ČI 6.2.3. a za
každý takový případ.

7.3. Sankce, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v g'
jaké výši vznikne druhé straně v této souvls|ost| škoda, kterou lze vymáhat samostatně l ',·'
ve výši přesahující smluvní pokutu.

7.4. Sankce i náhrada způsobené újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení písemné výzvy k zaplaceni společně s příslušným daňovým dokladem -
fakturou smluvní straně, která je povinná příslušnou sankci nebo náhradu újmy
zaplatit.

8. Rozhodné právo a řešení sporů
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí autorským

zákonem, občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého
právního řádu, bez užití kolizních norem.

8.2. Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporů
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni, včetně sporů o její výklad či
platnost a usilovat se o smírné vyřešeni těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání
kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

8.3. Nedojde-li k dohodě, bude případný spor mezi smluvními stranami postoupen obecně
přIslušnému soudu.

8.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné či neúčinné
novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného či neúčinného. Do té doby platí
odpovídajÍcÍ úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Trvání Smlouvy
9.1. Tato Smlouva je platná podpisem oběma stranami a nabývá účinnosti dnem jejího

zveřejnění dle ČI. 10.2.
9.2. Licence a podpora pro Software se poskytují na dobu 5 let od nainstalováni.
9.3. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že poskytovatel je v prodlení

s plněním o vÍce než 30 dnů.
9.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nabyvatel nezaplatí

cenu dle ČI. 4.1. do 30 dnů po uplynutí doby splatnosti.
9.5. Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena ustanoveni týkající se odpovědnosti za

škodu, úroků z prodlení, řešení sporů ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá,
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
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10. Závěrečná ustanoveni
10.1. Poskytovatel uděluje nabyvateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním této Smlouvy, a

to v rozsahu a za podmínek vyplývajicích z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

10.2. Tato Smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nabyvatel.

10.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo
osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

10.4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-
|j z donucujÍcÍch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením,
které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanoveni.

10.5. Pohledávky vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy může poskytovatel převést na jinou osobu jen s
předchozím písemným souhlasem příslušného nabyvatele.

10.6. Veškerý Software, který je součásti dodávky, musí poskytovatel uvést v nabývacích
dokladech a musí zde být vypsána verze, jazyková mutace a typ dodávané softwarové
licence.

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Oprávněné kontaktní osoby
Poskytovatele a kontaktní údaje pro hlášení vad a příloha č. 2 Oprávněné kontaktní osoby
Nabyvatele.

10.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její
jedno vyhotoveni.

10.9. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisuji ji nikoli v
tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad
s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne L(uo/tF

Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel ZZS Jmk -
nabyvatel

V Praze dne ...2.ž...1.1. 2018

Antonin Havlíček ' ' ""
jednatel
poskytovatel
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