SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
POSKYTNUTÍ SOFTWARE
Číslo VUT: 05978/2019/00, UID: 0000089175
Kterou podle platných právních předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek
tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VVŠ do Obchodního rejstříku nezapsaná, zřízena dle zák. 111/98 Sb.
Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“
a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Sídlem: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
IČ: 24207519
DIČ: CZ24207519
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V obchodním rejstříku ve složce ve složce C 188674 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Poskytovatel“
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná
změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou
doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1

Poskytnutím služeb podle této Smlouvy je:

Zajištění přístupu na 12 měsíců k online službě 365 Education A3 a doplňkových služeb za podmínek
programu a smlouvy Enrollment for Education Solution (dále jen „EES“), a to s uplatněním slev pro vysoké
školy sdružených v EUNIS-CZ z.s.p.o.
1.2

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje zpřístupnit Objednateli službu dle odst. 1.1 a poskytnout
mu 1700 přístupů “365 Education A3” pro zaměstnance a 5 přístupů “365 Education A5” pro
zaměstnance.

a Objednatel se zavazuje za tyto poskytnuté služby zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této
Smlouvy.

1.3

Poskytovatel dále poskytne bezplatně následující služby:
a) 68 000 přístupů ke službě “365 Education A3” pro studenty;
b) licence A1 pro zaměstnance a licence Office do učeben v počtu dle reálných potřeb Objednatele.
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1.4

Poskytovatel se zavazuje, že pokud Objednatel v průběhu roku bude potřebovat pořídit další přístupy
ke službě, nabídne je Objednateli za jednotkovou cenu, která bude nejvýše stejná, nebo nižší, než
jednotková cena dle této smlouvy. Tato cena bude dále vždy přímo úměrně krácena v závislosti na
počtu měsíců zbývajících do konce roku, tedy na době, po kterou bude možné takovouto službu
používat. Jednotková cena ve smyslu tohoto odstavce se určí z ceny za plnění dle této smlouvy tak, že
se vydělí počtem 1700 přístupů na jejím základě poskytnutých.

Článek 2
Cena služby
2.1

Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit:

Celková cena bez DPH:
Výše DPH v % 21:
Celková cena vč. DPH:

1 788 698,70 Kč
375 626,73 Kč
2 164 325,43 Kč

2.2 Smluvní strany se dohodly, že cena může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během plnění smlouvy
ke změně rozsahu poskytovaných služeb a/nebo poskytnutí dalších služeb na základě výslovného
předchozího požadavku Objednatele. Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena postupem dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a následným uzavřením
písemného, číslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku ke smlouvě.

Článek 3
Platební podmínky
3.1 Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za službu cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 Smlouvy
na základě jím vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového dokladu.
3.2 Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů.

Článek 4
Doba trvání
4.1

Služba dle čl. 1 je poskytována jako časově omezená, a to od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

Článek 5
Ustanovení společná a závěrečná
5.1
Poskytovatel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.

5.2
Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

5.3
Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání
této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání
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a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

5.4
Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží dvě (2) a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

5.5

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.6
Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

5.7
Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na smlouvu vztahuje
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění
smlouvy zajišťuje Objednatel.

V Brně dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Poskytovatele

………………………………………….…………………..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vysoké učení technické v Brně

……………………………………………………………………
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
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