
KUJIP03B3IM0 

SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy zhotovitele 2007- 09339-1 

uzavřená v souladu s § 536 a nás!, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník") s přihlédnutím k § 46 a násl. zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

mezi 

1) 

Vysočina 
kraj se sídlem: 
zastoupený: 

IČ: 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen Jaroslav Hulák, radní kraje 
70890749 
Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, č. účtu: 4050005000/6800 

1) 

2) 

Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
zastoupená: Ing. Františkem Bencem, jednatelem 
IČ: 482 66 230 
DIČ: CZ48266230 
bankovní spojení: KB - Liberec, č. účtu: 78-6158480267/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., 
vložka 4487 
(dále jen „zhotovitel") 

ČI. I 
Účel a předmět smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinnosti objednatele nakládat s veřejnými 
prostředky hospodárně, efektivně a účelně a povinnosti dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zadávání a realizaci 
veřejných zakázek na stavební práce, a to prostřednictvím moderního modulárního 
systému umožňujícího práci s rozpočty staveb od jeho sestavení, přes oceňování 
nabídek po změny v průběhu stavby. 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo blíže specifikované v ČI. III 
této smlouvy včetně poskytnutí licence k použití software Aspe® a závazek objednatele 
za provedené dílo včetně odměny za poskytnutí licence zaplatit cenu uvedou v ČI. VII 
této smlouvy. 

ČI. II 
Dílo a vymezení některých pojmů 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

Klíč Modul Název modulu Verze Cena 
modulu 

Počet Koef. 

0815 001 ASPE síťové 8 5 000,00 2 1 
0815 003 Stavba - bez kalkulace 8 15 000,00 2 1 
0815 005 Editace datových základen 8 10 000,00 2 1 
0815 006 Čerpání rozpočtu 8 15 000,00 2 1 

0815 012 Vyhodnoceni nabídek 8 10 000,00 1 1 
0815 030 Převodový můstek-OTSKP 6 9 8 5 000,00 2 1 

Funkční rozsah programových systémů vyplývá z programových příruček a případné 
online nápovědy. 



b) poskytování podpory a poradenských služeb (dál jen „služby podpory"). 

2) Službami podpory se pro účely této smlouvy rozumí: 
a) automatické zasílání nových verzí programu Aspe® po dobu platnosti smlouvy, a to 

minimálně dvakrát ročně. 
b) automatické zasílání nových verzí programu Aspe® po dobu platnosti smlouvy, a to 

vždy při legislativní změně dotčených právních předpisů, 
c) řešení provozních problémů v rámci bezplatného telefonického poradenství, 

takzvaný Hotline. Hotline je poskytován v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 
na následujících telefonních číslech: 485 103 336, 485 103 346, 485 106 447, 485 
103 687, 603 807 181. Pro pevné linky platí přednostně volby 39 a 41. Hotline lze 
také poskytnout na e-mailové adrese: hotline@aspe.cz. 

d) odstraňování chyb programu na základě nahlášených požadavků uživatele. Pro 
hlášení chyb je možné použít tel. a faxová čísla: 485 103 336, 485 103 346, 485 106 
447, 485 103 687 s přednostní volby 39 a 41. Mobilní číslo: 603 807 181 a e-
mailovou adresu: servis@aspe.cz. 

e) přístup do uživatelské části internetových stránek www.aspe.cz. 

3) Chybou programu se pro účely této smlouvy považuje stav, kdy program Aspe® 
neodpovídá platným a účinným právním normám, neplní funkce uvedené v 
uživatelských příručkách, dává chybné výsledky, bezdůvodně se zastavuje, nebo se z 
jiného důvodu chová tak, že jeho použití je omezené, nebo zcela nemožné. Rozdělení 
chyb do kategorií a lhůty pro odstranění stanoví ČI. V této smlouvy. 

4) Odstraněním chyby se pro účely této smlouvy rozumí obnova stavu, který umožňuje 
bezchybné užívání programu. 

ČI. III 
Licence 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli v rámci následujících smluvních podmínek nepřenosnou 
nevýhradní licenci k programu Aspe® včetně jeho upgrade a objednatel tuto licenci 
přijímá. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

2) Uživatelské právo zákazníka zahrnuje záznam instrukcí nebo programových dat 
prostřednictvím přenosu z paměťových jednotek nebo datových nosičů do jeho počítače 
za účelem zpracování či vyhotovení kopie ve strojovém kódu. Objednatel se zavazuje 
využívat programy pouze pro zpracování vlastních dat, pro vlastní potřebu a v množství 
odpovídajícím počtu licenci podle ČI. II této smlouvy. 

3) Rozmnožování programu Aspe® v tištěné nebo psané formě je možno jen v rozsahu 
odpovídajícím vlastním potřebám objednatele. 

4) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoli v současnosti známé 
využití. 

5) Územní rozsah licence je neomezený. 

6) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně sjednané v ČI. VIII této smlouvy. 

7) Objednatel není povinen licenci využít. 

8) Předávání uživatelských práv na třetí osoby nebo provádění změn v programu Aspe® 
není bez svolení zhotovitele povoleno. V případě nedodržení těchto závazků je 
objednatel povinen program Aspe® a s ním související podklady v plném rozsahu a bez 
nároku na náhradu navrátit zhotoviteli. 

ČI. IV 
Místo a termín plnění 

1) Místem plnění je sídlo objednatele Žižkova 57, Jihlava. 
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2) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo včetně instalace, zprovoznění díla 
a zaškolení obsluhy dle ČI. M odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy v termínu do 30 dnů od 
oboustranného podpisu této smlouvy. 

3) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle ČI. II odst. 1 písm. c) této smlouvy za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 

ČI. V 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje program Aspe® objednateli dodat jako provozuschopný 
programový systém na vhodném datovém nosiči včetně návodu na instalaci a jedné 
sady uživatelských příruček v termínu uvedeném v Č!. IV odst. 2 této smlouvy. 

2) Zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli služby podpory podle Č!. II této smlouvy, 
zejména se zavazuje poskytovat telefonický servis v pracovních dnech od 8,00-16,00 
hod a odstraňovat chyby programu na základě telefonické nebo e-mailové výzvy 
objednatele. Na firemních internetových stránkách zhotovitele www.valbek.cz bude 
chyba zapsána a pod příslušným kódem bude též její řešení zpřístupněno objednateli. 
Rozdělení chyb do kategorií a lhůty pro odstranění: 

A - chyby znemožňující používání programu, tj. způsobují „zamrznutí" nebo 
„zhroucení" systému během normálního používání, nebo je významná část programu 
nefunkční - odstranění do 2 pracovních dnů od oznámení na pracovišti uživatele 
B - chyby způsobující vážné problémy při užívání, které jsou však překonatelné 
dočasným náhradním postupem - odstranění do 5 pracovních dnů od oznámení na 
pracovišti uživatele. 
C - chyby komplikující postupy při práci s programem, které se objevují v neshodě 
s chováním popsaným v dokumentaci, které ale nemají vliv na funkčnost programu -
odstranění do 3 měsíců, nejpozději v další verzi software. 

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit objednateli přístup do uživatelské části internetových 
stránek www.aspe.cz. Přístupové jméno a heslo bude přiděleno na základě žádosti 
objednatele a zasláno e-mailem na zadanou adresu elektronické pošty. 

4) Zhotovitel odpovídá za škody na technickém vybavení objednatele, které prokazatelně 
způsobili pracovníci zhotovitele. 

ČI. VI 
Práva a povinnosti objednatele 

1) Objednatel se zavazuje v případě chyby programu upozornit zhotovitele na chybu buď 
telefonicky, e-mailem nebo faxem. Pro hlášení chyb je možné použít tel. a faxová čísla: 
485 103 336, 485 103 346, 485 106 447, 485 103 687 s přednostní volby 39 a 41, 
mobilní číslo: 603 807 181 a e-mailovou adresu: servis@aspe.cz nebo aspe@valbek.cz. 
Chybu je nutné nahlásit v pracovní dny od 8:00 do 16:00. 

2) Objednatel se zavazuje vytvářet ze své strany podmínky směřující k minimalizaci 
případných škod na technickém vybavení objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním servisních zásahů, které může ovlivnit výhradně objednatel. 

3) Objednatel se zavazuje poskytnout svoji maximální součinnost při odstraňování 
reklamovaných chyb programu. 
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ČI. VII 
Cena a platební podmínky 

1) Cena za dílo podle ČI. II odst. 1 písm. a) včetně odměny za poskytnutí licence se 
dohodou smluvních stran stanoví jednorázově takto: 

Klič Modul Název modulu Verze Cena 
modulu 

Počet Koof. Cena 

0815 001 ASPE síťové 8 od 5 000,00 2 32 000,00 

0815 003 Stavba - bez kalkulace 8 15 000,00 2 1 25 500,00 

0815 005 Editace datových základen 8 10 000,00 2 1 17 000,00 

0815 006 Čerpání rozpočtu 8 15 000,00 2 1 25 500,00 

0815 012 Vyhodnocení nabídek 8 10 000,00 1 1 10 000,00 

0815 030 Převodový můstek -OTSKP 6 9 8 5 000,00 2 1 8 500,00 
Cena bez DPH 118 500,00 
HW klíče bez DPH 1 350,00 x 1 klíč 1 350,00 
DPH 19 % 22 771,50 
Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 142 621,50 

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši. 

2) Cena za dílo podle ČI. II odst. 1 písm. c) této smlouvy se dohodou smluvních stran 
stanoví takto: 

Klíč Modul Název Verze Cena 
modulu 

Počet Cena 
update 

0815 001 ASPE- síťové 8 5 000,00 2 15 1 500,00 

0815 003 Stavba - bez kalkulace 8 15 000,00 2 15 4 500,00 
0815 005 Editace datových základen 8 10 000,00 2 15 3 000,00 

0815 006 Čerpání rozpočtu 8 15 000,00 2 15 4 500,00 

0815 012 Vyhodnocení nabídek 8 10 000,00 1 15 1 500,00 
0815 030 Převodový můstek - OTSKP 6 9 8 5 000,00 2 15 1 500,00 

Cena za rok bez DPH 16 500,00 
Cena za rok 2007 0,00 
DPH 19% 3 135,00 
Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 19 635,00 

Cena je maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu 
vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy. 
Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši. 

3) Cena podle ČI. VIII odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě 
daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této smlouvy. 

4) Cena podle ČI. VIII odst. 2 této smlouvy bude zhotovitelem fakturována podle uzavřené 
smlouvy vždy zpětně za jeden rok. 

5) Splatnost faktur - daňových dokladů je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

6) Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
zněni pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8) Objednatel má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 



ČI. VIII 
Vlastnické právo 

Vlastnictví k nosiči dat, na kterém byl program Aspe® objednateli dle této smlouvy 
zpřístupněn, a k materiálům poskytnutým v souvislosti s plněním této smlouvy (např. 
programová příručka) přechází na objednatele převzetím tohoto nosiče dat. 

Či. IX 
Záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost programu Aspe®, tj. že bude po záruční 
dobu způsobilý pro použití ke smluvenému účelu. Záruční doba trvá 24 měsíců a začíná 
běžet ode dne dodání a instalace programu Aspe® objednateli. 

ČI.X 
Sankční ujednání 

1) V případě nedodržení doby odezvy podle ČI. V odst. 2 této smlouvy nebo jiných 
dohodnutých termínů zhotovitelem se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve 
výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zaplatí 
zhotovitel objednateli. 

2) V případě, že objednatel neumožní pracovníkům zhotovitele zahájit servisní zásah v 
předem dohodnutém termínu, zaniká právo objednatele na smluvní pokutu podle ČI. X. 
odst. 1 této smlouvy. 

3) V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, je povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4) Zhotovitel je po dobu prodlení objednatele s uhrazením faktury oprávněn pozastavit 
plnění podle této smlouvy (není povinen poskytovat objednateli služby podle této 
smlouvy). Zhotovitel sdělí písemně kontaktním osobám uvedeným v ČI. XIII. této 
smlouvy termín, ke kterému pozastavuje plnění podle této smlouvy a následně po 
uhrazení dlužné částky objednatelem sdělí termín převzetí úhrady, ke kterému končí 
pozastavení plnění dle této smlouvy. Zhotovitel není a nemůže být po dobu 
pozastavení plnění v prodlení. 

5) Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyžádání oprávněnou 
smluvní stranou straně povinné. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním 
převodem na účet oprávněné smluvní strany. 

ČI. XI. 
Poskytování informací třetím osobám 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

ČI. XII. 
Ukončení smlouvy 

1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 



2) Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného 
porušení povinnost! vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení podmínek 
smlouvy smluvní strany považují:

■ neposkytnutí servisní podpory zhotovitelem po řádném nahlášení požadavku 
objednatelem,

■ nedodržen! doby odezvy nebo jiných dohodnutých termínů zhotovitelem o více Jak 
5 dnů,,

■ opakované nesplněni závazku objednatele poskytnout zhotoviteli součinnost při 
plnění ustanovení této smlouvy i přes písemné upozornění doručené objednateli,

■ opakované neuhrazení fakturované částky objednatelem do 30 dnů ode dne 
splatnosti příslušného řádně doručeného daňového dokladu.

3) Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy se o podstatném porušení povinností dozvěděla, nejpozději však do 8 měsíců 
ode dne kdy k podstatnému porušení povinností došlo. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez- udání důvodu.
' ' Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet první den následující po dni,

kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 
Pro následné vrácení poměrné části ceny podle ČI. Vili odst. 2 této smlouvy
zhotovitelem platí lhůta 14 dnů od data vypovězení této smlouvy.

ČI. XIII.
Závěrečná ustanóvení

1) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací 
zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006.

3) Kontaktní osobou objednatele je Ing. Hana Strnadové, e-mail: strnadova.h@kr- 
vysQcina.cz.

4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5) Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku s 
přihlédnutím k příslušným ustanovením autorského zákona.

6) Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. 
Pro každou smluvní stranu je určeno jedno vyhotovení této smlouvy.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své podpisy.



KUJIP00XKCST 

Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 12. 2007 v souladu s § 536 a násl. zákona č. 

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen: Zdeněk Ryšavý, radní kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749 
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005000/6800 

(dále jen „objednatel") 

a 

Valbek, spol. s r.o. 

společnost se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 
zastoupená: lng. Romanem Lennerem, jednatelem 
IČO: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 78-6158480267/0100 

(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 17. 12. 2007 (dále jen „smlouva") a uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy: 

I. 

1. V ČI. II odst. 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní: 
,,c) doc 

Počet 

ání instalačních datových souborů a poskytnutí licence v rozsahu 

Název 

2 Komplet HSV + PSV + SPCM + MCEN s rozpadem 

Instalaci datových souborů provede samostatně objednatel. Objednatel má právo užívat 
uvedené datové soubory ÚRS v systému Aspe® jen není-li v prodlení se zaplacením jejich 
ceny, a to výlučně pro zpracování vlastních dat, pro vlastní potřebu v množství odpovídajícím 
počtu sjednaných instalací. Datové soubory jsou dodávány v podobě instalačních souborů 
určených pouze pro stavební software Aspe®. Instalační soubory budou dodány do 30 dnů 
od podpisu tohoto dodatku." Objednatel se zavazuje zdržet se rozšiřování datových souborů 
třetím osobám a zavazuje se zajistit utajení datových souborů v potřebném rozsahu. 

2. V ČI. VII odst. 2 se text: „podle ČI. II odst. 1 písm. c)" nahrazuje textem „podle ČI. II odst. 
1 písm. b)". 
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3. V ČI. VII se vkládá nový odst. 2a), který zni;
,,2a) Cena za dílo podle ČI. il odst. 1 písm. c) této smlouvy se dohodou smluvních stran 

stanoví takto;
Počet Název - - 7 :

1 Komplet HSV + PSV + SPCM + MCEN s rozpadem 32 900,00 Kč

Sleva 80% po předložení potvrzení od ÚRS Praha 26 320,00 Kč

Cena po slevě 6 580,00 Kč

1 2. licence komplet HSV + PSV + SPCM + MCEN s rozpadem 3 290,00 KČ

Cena celkem 9 870,00 Kč

DPH 20 % 1 974,00 KČ

Cena cel ke m-včetně DPH :po;zao krou híení: 11844,00 Kc

Cena dle odst. 2a) je splatná po dodání datových souborů, a to na základě faktury
zhotovitele s náležitostmi daňového dokladu doručené objednateli, a to do 30-ti dnů po
doručení faktury.

4, Text ČI. IX se označuje jako odst. 1 a za něj se vkládá nový odst. 2, který zní;
„2) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vybrané datové soubory ÚRS, a to vždy 

na dobu příslušného kalendářního pololetí dané cenové úrovně, na realizovatelnost 
a spolehlivost. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného 
provozování, instalace a užívání datových souborů ÚRS (např. přepsání lib. části, 
napadení viry apod.). Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy vada vznikne 
jakýmkoliv zásahem do datových souborů ÚRS.“

II.

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v 

podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze 
dne 21. 12. 2010.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má 

platnost originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán dle jejích pravé a svobodné vůle, nikoli

v tísni ani za nán»rijnJL-"""" i podmínek.

Strana 2 (ceíkemž):



1 1 Dodatek č. 2 

-s,iava 1 smlouvy o dílo č. 2007-09339-1 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 12. 2007 v souladu s § 536 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

zákoník") níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749 
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005000/6800 

(dále jen „objednatel") 

a 

Valbek, spol. s r.o. 

společnost se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 
zastoupená: Ing. Zbyňkem Lipavským, na základě plné moci 
IČO: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 78-6158480267/0100 

(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 17. 12. 2007 (dále jen „smlouva"), věznění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2011, a uzavírají 

tento dodatek č. 2 smlouvy: 

I. 

1. ČI. II odst. 1 písm. a) dodávka a instalace programu Aspe® v rozsahu se rozšiřuje o: 

Modul Název modulu Verze Cena 

modulu 

Počet Koef. 

007 Fakturace 9.4 od 10 000,00 1 1,3 

2. ČI. II odst. 2 se rozšiřuje o: 

f) Video konference - Podpora při řešení problémů s vizuální ukázkou jednotlivých úkonů 

g) Servis pomocí vzdáleného přístupu - Servisní zásah do programu Aspe a příslušných 
databází dle požadavku uživatele. Vše se souhlasem IT oddělení. 
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3. ČI. VII odst. 1 se rozšiřuje takto: 
Modul Název modulu Verze Cena 

modulu 

Počet Koef. Cena 

007 Fakturace 9.4 od 10 000,00 1 1,3 13 000,00 
Cena bez DPH 13 000,00 

DPH 20 % 2 600,00 

Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 15 600,00 

Sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty. V případě vzniku této skutečnosti a po jejich projednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny objednatelem se nebude 
uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. ČI. VII odst. 2 se mění na: Cena za dílo podle ČI. II odst. 2 této smlouvy se dohodou 
smluvních stran stanoví takto: 

Modul Název Verze Cena 

modulu 

Počet % Cena 

update 

001 ASPE- síťové 9.4 od 5 000,00 2 18 1 800,00 

003 Stavba - bez kalkulace 9.4 15 000,00 2 18 5 400,00 
005 Editace datových základen 9.4 10 000,00 2 18 3 600,00 

006 Čerpání rozpočtu 9.4 15 000,00 2 18 5 400,00 

007 Fakturace 9.4 od 10 000,00 1 18 1 800,00 

012 Vyhodnocení nabídek 9.4 10 000,00 1 18 1 800,00 
030 Převodový můstek - OTSKP 6_9 9.4 5 000,00 2 18 1 800,00 

Cena za rok bez DPH od 1.1. 2013 21 600,00 

DPH 20 % 4 320,00 

Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 25 920,00 

Cena za rok 2012 včetně DPH 16 500,00 

Cena je maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu 
vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy. 
Sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty. V případě vzniku této skutečnosti a po jejich projednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny objednatelem se nebude 
uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. ČI. VII odst. 3 se mění na: Cena podle ČI. VII odst. 1 této smlouvy bude objednatelem 
zaplacena na základě daňového dokladu - faktury po poskytnutí licence. 

6. ČI. VII odst. 4 se mění na: Cena podle ČI. VII odst. 2 této smlouvy bude zhotovitelem 
fakturována dle uzavřené smlouvy vždy zpětně za jeden rok v lednu následujícího roku. 

II. 

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací 
zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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4, i ento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má 
platnost originálu. Každá strana obdrží Jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán die jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
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KUJIP019VPIS 

Smlouva o dílo č. 2007-09339-1 
Dodatek č. 3 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

1. Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487 
zastoupena: Lukáš Hruboň, jednatel 
(dále též jen jako „Valbek") 

a 

2. IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO: 25023446 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
235748 
(dále též jen jako „IBR Consulting") 
zastoupen: Ing. František Benč, jednatel 

Kraj Vysočina 
se sídlem Žižkova 57, Jihlava 
IČO: 70890749 
(dále též jen jako „Objednatel") 
zastoupen: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

tento 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2007-09339-1 

I. 

Dne 17. 12. 2007 uzavřely společnost Valbek a Objednatel Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je poskytování technické podpory a update software Aspe (dále též jen jako „Smlouva"). 

II. 

Dne 22. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o prodeji části závodu mezi společností Valbek, jako 
prodávajícím a společností IBR Consulting, jako kupujícím, na základě které, mimo jiné, 
přešla na společnost IBR Consulting veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy a společnost IBR 



Consulting se tak stala, namísto společnosti Val bek, smluvní stranou Smlouvy a nastoupila 
tak na její místo, do všech jejích smluvních práv a povinností.

IIL

Uzavřením tohoto dodatku strany shodně konstatují, že s ohledem na výše uvedené došlo ke
změně v osobě Zhotovitele dle Smlouvy, kterým je nadále společnost IBR Consulting.

IV.

1. ČI VII. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 9), který zní: „Úhrada za plnění z této 
smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

2. ČI. VII. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 10), který zní: „Pokud se po dobu účinnosti 
této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované Zhotovitelem.”

3. ČI. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 9), který zní: „Zhotovitel výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.”

V.

1.
2.
3.
4.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po jednou pro každou stranu. 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikol i v i(v’'tísni"ani "za^^ápadněTievýhodných podmínek.
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Dodatek č. 4 

smlouvy o dílo č. 2007-09339-1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749 

(dále jen „objednatel") 

a 

IBR Consulting, s.r.o. 
společnost se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748 

(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 17. 12. 2007 (dále jen „smlouva"), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2011, dodatku č. 
2 ze dne 18.12.2012 a dodatku č. 3 ze dne 10.2.2015 a uzavírají tento dodatek č. 4 smlouvy: 

I. 
1. ČI. II odst. 1 písm. a) dodávka a instalace programu Aspe® se rozšiřuje o: 

Modul Název modulu Verze :•: Cena 
modulu 

Počet Koef. 

001 ASPE - síťové 10 od 5 000,00 2 
006 Čerpání rozpočtu 10 15 000,00 2 0,7 
012 Vyhodnocení nabídek 10 10 000,00 1 0,7 

2. ČI. VII odst. 1 se rozšiřuje takto: 
Modul Název modulu Verze Cena 

modulu 

Počet Koéf. Cena 

001 ASPE - síťové 10 od 5 000,00 2 1,2 12 000,00 

006 Čerpání rozpočtu 10 15 000,00 2 0,7 21 000,00 
012 Vyhodnocení nabídek 10 10 000,00 1 0,7 7 000,00 

Cena bez DPH 40 000,00 

DPH 21 % 8 400,00 

Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 48 400,00 

Sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty. V případě vzniku této skutečnosti a po jejich projednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny objednatelem se nebude 
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uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Čí. VI! odst. 2 se mění na: Cena za dílo podle ČI. II odst. 2 této smlouvy se dohodou
smluvních stran stanoví takto:

V7©:'TV; ■ Verze -\G%saT:T T Facet;-
TÚj&fef

001 ASPE- síťové 9,4 od 5 000,00 4 18 3 600,00
I 003 Stavba - bez kalkulace 9.4 15 000,00 2 18 5 400,00

005 Editace datových základen 9,4 10 000,00 2 18 3 600,00
006 Čerpání rozpočtu 9.4 15 000,00 4 18 10 800,00
007 Fakturace 9.4 od 10 000,00 1 18 1 800,00
012 Vyhodnocení nabídek 9.4 10 000,00 2 18 3 600,00
030 Převodový můstek - OTSKP 6 9 9.4 5 000,00 2 18 1 800,00

Cena za rok bez DPH od 1.1. 2017 30 600,00
DPH 21 % 6 426,00

j- Cena- celkem včetně' DPH po zaokrouhlení 37 026,00

Cena je maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu 
vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy.
Sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty. V případě vzniku této skutečnosti a po jejich projednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny objednatelem se nebude 
uzavírat písemný dodatek na změnu, ceny a DPH bude účtována podle předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IL

1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má 
\ T platnost originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Snriluvňí štrany prohlašují, že dodatek by! sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
:'v-vtísnrani za nápadně nevýhodných podmínek.
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