
ATLAS CONSULTING
'ČI [LN SKUPINY AILAS (JROUÍ)

Smlouva č. '490190585 o dodávce produktu právního informačního systému
CODEXIS® a Zajištěníjeho aktualizace a servisní podpory

uzav ená Zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve Znění pozdějších p edpisů

ATLAS consulting spol. s r.o.
Sídlo: Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ICQ: 465 78 706,
DIC: C2465 78 706
Zastoupené: lng. Pavlou ehákovou, jednatelkou Společnosti
Společnostje Zapsána v Obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, v|.3293
(dále jen „dodavatel“)

a

Městská část Praha 17
Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - epy
ICQ: 00231223
DIC: 0200231223
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17
(dále jen „odběratel“)

l. P edmět plnění

1. P edmětem plnění této smlouvy je poskytnutí práva užití licence, dodávka, instalace, uvedení do
provozu, užívání, Zajišťování Servisní podpory včetně úvodního Školení a aktualizací produktu
právního informačního systému CODEXIS® (dále souhrnně jen „PIS CODEXIS®u nebo „produkt“ či
„služba“).

2. Dodavatel touto smlouvou poskytuje odběrateli právo na instalaci, p ístup, užívání, aktualizaci
a údržbu PIS CODEXIS® v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Dodavatel poskytne odběrateli
licenci k užití PIS CODEXIS® pro 35 uživatelů (konkrétně kprávnímu informačnímu systému
CODEXIS® pro provoz na serverech dodavatele pro 30 uživatelů a CODEXIS® pro online provoz

pro 5 uživatelů), pro jeho používání, proškolení Zaměstnanců odběratele k provozování a využívání
PIS CODEXIS® a Zajištění aktualizace a servisní podpory PIS po celou dobu jeho provozování.

Odběratel se ZavaZuje Za uvedené uhradit dodavateli cenu podle čI. l|. této smlouvy.

3. Licence k užití PIS CODEXIS® se uděluje jako nevýhradní, územně neomezená, nep enosná

a časově omezena na dobu trvání této smlouvy. Licence k užití se vztahuje rovněž na aktualizace
produktu provedené dodavatelem po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

4. obsahem Pıs coDExıS® je:
a) Legislativa České republiky,
b) Legislativa Evropské unie,
c) Judikatura České republiky,
d) Judikatura ESD a ESLP,
e) Literatura,
f) Komentá e LIBERIS Gold,
g) Rekodifikace Soukromého práva,
h) Právní slovníky,
i) Vzory smluv a podání,
j) Právní kalkulačka.

ll. Cena

1. Cena Za dodávku (licence), instalaci, p ístup, užívání, aktualizace, zaškolení a servisní údržbu

produktu CODEXIS® pro 35 uživatelů po dobu 48 měsíců činí 120.000,- Kč (slovy:
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Stodvacettisíckorunčeských korun českých) bez DPH, DPH činí 25.200,- Kč, cena včetně DPH činí:
145.200,-Kč (Slovy: stočty icetpéttisícdvěstě korun českých).

2. Aktuální Sazba DPH ke dni podání nabídky činí 21 %.

III. Doba plnění

1. Lhůta dodávky a instalace PIS CODEXIS® od data podpisu smlouvy se stanovuje nejdéle na
28 pracovních dnů. Zahájením plnění se rozumí okamžik uvedení PIS CQDEXIS® do provozu.

2. Po dobu trvání smlouvy bude dodavatel Zajištˇovat průběžné aktualizace dodaného PIS CODEXIS®
a servisní podporu.

IV. Platební podmínky

1. Odběratel bude hradit cenu Za dodávku PIS CODEXIS® dle specifikace uvedené v čl. |. vždy
dop edu na 12 měsíců trvání smlouvy, na Základě faktury - daňového dokladu.

2. Čty icet pět dnů p ed uplynutím p edplaceného období bude odběrateli zaslána faktura na další
roční období poskytování produktu (Služby) se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu
odběratele uvedenou v Záhlaví této smlouvy.

3. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendá ních dnů od doručení do sídla odběratele. Úhrada faktur
bude provedena bezhotovostně Z účtu odběratele na účet dodavatele _Ivedený
U_

4. Odběratel neposkytuje Zálohy.

5. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu Z porušení smluvní povinnosti na straně dodavatele ve
výši 0,5% zceny produktu (služby) bez DPH za každý Započatý den celkové nedostupnosti
produktu (služby) v kalendá ním roce po p ekročení smluvně stanovené úrovně služby (SLA) -

99,5 %. Smluvní pokuta Z prodlení s úhradou fakturovaně částky se stanovuje ve výši 0,05% Za
každý den prodlení.

V. Záruka a záruční podmínky

1. Na PIS CODEXIS® se poskytuje čty letá Záruční doba.

2. Dodavatel ručí Za to, že PIS CODEXIS® bude vykonávat funkce popsané v dodané dokumentaci
Za podmínky, že budou provozovány na p íslušných technických prost edcích a v programovém
prost edí. Tato Záruka se nevztahuje na vady vzniklé Z důvodu nesprávného provozování a užívání
(nap V smazání nebo p epsání libovolné části PIS CODEXIS®, napadení viry, porucha sítě,
porucha počítačů apod).

VI. Zajištění servisu, servisní podmínky

1. Dodavatel se Zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy Zajišťovat pro odběratele servisní služby.

2. Čerpání služeb obsahuje:
I prvotní instalaci, uvedení do provozu a Zajištění licence na dobu trvání smlouvy

proškolení určených uživatelů odběratele po instalaci
pravidelnou průběžnou aktualizaci obsahu PIS
poskytování e-mailové a telefonické podpory
výjezd kvalifikovaného pracovníka pro ešení problémů p ímo v místě sídla odběratele
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3. Odběratel poskytne dodavateli součinnost a nutné prost edky (p ístup khardware, p ístupová
práva) pot ebné pro provedení servisního zásahu.

4. Dodavatel Zajistí pot ebnou Servisní podporu v požadovaném rozsahu po celou dobu poskytování
produktu (Služby) formou e-mailové a telefonické podpory min. v pracovní době mezi
8.00 a 17.00 hod v pracovni dny.

5. Pozáruční servis je poskytován v rozsahu Záručního Servisu.

6. Odběratel může v p ípadě jakýchkoliv p ipomínek, dotazů nebo technických problémů kontaktovat
Klientské centrum společnosti ATLAS consulting, spol. s r. o. na telefonním čísle +420 596 613
333 nebo prost ednictvím e-mailu klientske.centrum@atlasqroup.cz.

V||. Užití produktu

1. Odběratel je oprávněn po izovat kopiejednotlivých částí databází produktu pro svoji pot ebu.

VIII. Trvání smlouvy

1. Smlouva je uzav ena na dobu neurčitou, počínaje dnem účinnosti této smlouvy.

2. Smlouvu lze p ed uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit, a to na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran.

3. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní Strany, bez uvedeni důvodu.
Výpovědní lhůta se stanoví na 6 měsíců a počíná běžet první den měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní Straně.

IX. Jiná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami vtéto smlouvě výslovně neupravené se ídí p íslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní Strany prohlašují, že toto ujednání nesmě uje
k omezení či vyloučení působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování vprávnich vztazích, ve znění pozdějších p edpisů, ani ke zhoršení postaveni
kterékoli z nich.

2. Veškeré změny a doplňky základních obchodních podmínek mezi dodavatelem a odběratelem
mohou být prováděny pouze písemnou formou.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá smluvní
strana obdrží jeden.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem Zve ejnění
v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru Smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že Si text Smlouvy p ečetly, sjejím obsahem výslovně a bezvýhradné
souhlasí a na důkaz toho p ipojuji své podpisy.

22 -llZ- 2019
V Ostravě dne 20. února 2019 V Praze dne... ..

Dodavatel

cien .'.Ikupıfzý ,MˇLIÄÍD



DoLoŽKA

Na Základě dikce § 43 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném Znění a v
souladu s usnesením RMČ č. 000043/2019 Ze dne 13.2.2019 se osvědčuje právní
úkon spočívající v uzav ení smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností ATLAS
consulting Spol. S r.o. a potvrzuje Se Splnění podmínek daných výše uvedeným

ustanovením.

V Praze dne:
ZZ -[}2- 2019

ní členové zastupitelstv
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