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█ Objednávka č. OBOST120120180013 

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28. odst. 2 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě 
(doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude 
počítat od data odeslání opravovaného dokladu. 

Položka  

číslo      Předmět dodávky  

            Předmětem smlouvy je objednávka integračních prací na Active Directory 

Část AD synchronizace: 

- Upgrade aplikace s modulem Integracni_vazby – 1 Manday 

- Nasazení AD konektoru – 1 MD 

- Synchronizace uživatelů z AD – 4 MD 

- Synchronizace rolí z AD – 5 MD 

Část AD autentizace: 

- Konfigurace aplikace pro autentizaci vůči AD  – 1 MD 

Celkem 12 MD celkem 144 000,- Kč bez DPH 

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět. Na faktuře uvádějte číslo: OBOST120120180013 .Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli.  

Cena zahrnuje veškeré náklady na dodání a instalaci objednávaného předmětu dodávky (dale jen “zboží”) a je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná. V ceně jsou již zahrnuty všechny autorské a recyklační poplatky. 

Záruční doba činí 2 roky od převzetí nainstalovaného předmětu dodávky. Reklamace bude uplatněna písemně na adresu sídla dodavatele 

nebo do jeho datové schránky.. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z poskytnuté záruky za jakost, uplatněné Dopravním 

podnikem Ostrava a.s. (dále jen „objednatel“) vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže 

jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení 

uplatněných nároků. 

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení dodavatele s dodáním 

a instalací zboží v dodací lhůtě stanovené níže. 

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení dodavatele 

s odstraněním reklamované vady ve výše stanovené lhůtě. 

Dodavatel je oprávněn žádat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou 

ceny. 

Zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

V případě převzetí díla s vadami a nedodělky budou tyto odstraněny v termínu stanoveném objednatelem. Pokud se v průběhu užívání 

díla projeví vady díla spočívající v provedení díla v rozporu s touto smlouvou, které nebyly odhaleny při předání/převzetí díla, jedná se 

o vady díla ve smyslu § 2615 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), a zhotovitel je povinen odstranit tyto vady díla nejpozději do 5 dnů od ohlášení objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

Pokud je výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu 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 (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví 
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vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatele po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel 

zejména získává od zhotovitele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného 

licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

Licence je udělena jako výhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména  

k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném 

pro řádné užívání díla objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž 

tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k takovému 

dílu) a objednatel ji není povinen využít. Licence se automaticky vztahuje na všechny nové verze, aktualizované verze, na úpravy a 

překlady autorského díla dodané zhotovitelem. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv a dohodly se, že toto 

zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat dodavatele do jeho datové schránky.   

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět. Na faktuře uvádějte číslo: OBOST120120180013. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli. 

█ Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

█ Termín dodání předmětu plnění: únor 2019 

Potvrzení dodavatele:  Dopravní podnik Ostrava a.s.: 

 


