
Smlouva

č. S3/2019

1. Smluvní strany

Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1

IČ: 49612158 DIČ: CZ49612158

registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 20775

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. účtu 5127725001/2700

ID datové schránky: j5tzakn

zastoupená: ing. Vladimírem Karenem, jednatelem

(dále jen "dodavatel")

a

Národní lékařská knihovna

Sokolská 54

121 32 Praha 2

IČ: 00023825 nejsme plátci DPH

bankovní spojení: 228021/0710

zastoupená: PhDr. Helenou Bouzkovou, Ph.D.

(dále jen "odběratel")

2. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je dodání pokračování licence a provozu vyhledávací služby pro vyhledávání

odborných informací uvedené v příloze 1 této smlouvy (dále jen "produkt") pro odběratele. Produkt

jsou poskytován formou online přístupu k serverům poskytovatelů licence uvedených v příloze 1 této

smlouvy (dále jen „poskytovatel“) na dvanáctiměsíční období počínaje od 1.10.2019 (nejdříve však

ode dne účinnosti smlouvy) do 30.9.2020

2) Dodavatel je smluvním partnerem poskytovatelů a zároveň jejich oprávněným autorizovaným

distributorem. Dodavatel je oprávněn zprostředkovat tyto licence k produktům v ČR (zprostředkovat

uzavření licenčních smluv mezi poskytovatelem a odběratelem). Dodavatel prohlašuje, že není

nabyvatelem těchto licencí na základě licenčních smluv mezi poskytovateli a dodavatelem.

3. Smluvní vztahy

1) Dodavatel se zavazuje zpřístupnit produkty odběrateli nejpozději k datu uvedenému v článku 2 této

smlouvy, nejdříve však 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Pro případ porušení tohoto

závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny plnění denně za každý den prodlení.

2) Dodavatel není v prodlení podle odst. 1) tohoto článku v případě, že dojde k prodlení ve

zpřístupnění produktu nebo k jeho přerušení v důsledku prodlení s podpisem písemných licenčních

ujednání mezi odběratelem a poskytovatelem (pokud poskytovatel vyžaduje písemnou formu).

3) Vzhledem k charakteru předmětu smlouvy se na užití produktů vztahuje ustanovení licenčních

podmínek resp. licenčního ujednání konkrétního poskytovatele. Pokud poskytovatelé vyžadují

podpis licenčních ujednání, pak dodavatel rovněž zprostředkuje jednání o těchto licenčních

ujednáních mezi odběratelem a poskytovatelem.

4) Dodavatel neodpovídá za to, jak aktuální a kvalitní informace jsou v prohledávaných informačních

zdrojích k dispozici. Dodavatel rovněž neodpovídá za případnou existenci poruch v poskytování

služby či jejich dočasnou nedostupnost, kterou nezavinil porušením svých povinností.
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5) Dodavatel a odběratel se dohodli, že právo na náhradu škody jedné smluvní strany způsobené

druhou smluvní stranou nikoli úmyslným porušením její povinnosti stanovené touto smlouvu se

omezuje tak, že odpovědná smluvní strana je povinna nahradit škodu nejvýše v částce rovné roční

ceně (ročnímu plnění) dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy (a přílohy č. 1 této smlouvy).

4. Cena a platební podmínky

1) Cena za plnění v rámci této smlouvy se stanovuje dohodou mezi odběratelem a dodavatelem ve

výši dle přílohy 1 této smlouvy. V případě, že by ke dni doručení smlouvy podepsané odběratelem

dodavateli došlo ke změně kurzu devizy-prodej UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

výchozí měny oproti kurzu použitému v kalkulaci (uveden v příloze 1 této smlouvy) o více než 0,5%,

mění se smluvní cena automaticky na cenu přepočtenou kurzem aktuálním ke dni fakturace

dodavatelem. Právo fakturovat vzniká dodavateli dnem podpisu smlouvy oběma smluvními

stranami. Dnem fakturace, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění, dochází k

poskytnutí práva k využití produktů.

2) Odběratel uhradí cenu na základě faktury vystavené dodavatelem ve lhůtě splatnosti 30 dní ode

dne doručení faktury odběrateli. Odběratel má právo vrátit fakturu k doplnění v případě, že tato

nesplňuje požadavky platných právních předpisů, v tom případě se počítá splatnost až ode dne

doručení opravené faktury.

3) Pro případ prodlení odběratele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05%

z ceny plnění denně za každý den prodlení, která je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu zaplacení.

5. Zveřejnění v registru smluv

1) V případě, že odběratel je povinnou stranou dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), dodavatel souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy dle tohoto zákona.

V případě výše stanovené povinnosti se odběratel zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv

za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.

2) V případě vzniku škody z důvodu porušení povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru

smluv či v případě neprovedení opravy zveřejňovaných údajů včetně metadat je odběratel povinen

dodavateli nahradit způsobenou škodu.

6. Závěrečná ustanovení

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou podle čl. 2 této smlouvy a je možno ji prodloužit dohodou

smluvních stran.

2) Od smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních závazků druhou stranou, a to

doručením písemného odstoupení od smlouvy, v němž bude sdělena skutečnost, v níž je

spatřováno podstatné porušení smlouvy. Podstatným porušením smluvního závazku ze strany

odběratele je zejména prodlení se zaplacením roční ceny přesahující 20 dnů. Odstoupením od

smlouvy z důvodů na straně odběratele není dotčen nárok dodavatele na zaplacení ceny plnění za

celé nadcházející roční období a smluvní pokuty. Dále lze smlouvu ukončit dohodou smluvních

stran.

3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro účely doručování právních jednání smluvních stran

činěných na základě této smlouvy (výpověď, odstoupení, návrh dodatku či dohody) nebo doručování

výzev apod. se uplatní ustanovení § 573 občanského zákoníku. Smluvní strany si dohodly

následující pravidla doručování zásilek obsahujících právní jednání nebo výzvu: zásilky jsou

zasílány doporučeně, prostřednictvím držitele poštovní licence, na adresu smluvní strany uvedenou

v této smlouvě, nebo jinou později oznámenou adresu.
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4) Tato smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku a ve věcech neupravených

touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí v celém rozsahu příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě sjednáno odchylně jinak. Smluvní

strany si v souladu s § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednaly odchylně od § 629 odst. 1

občanského zákoníku pro práva vyplývající z této smlouvy nebo jejího porušení delší promlčecí

lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, a to promlčecí lhůtu v trvání pěti

let, tím však není vyloučeno ustanovení § 639 občanského zákoníku.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá

dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve 2

vyhotoveních, která mají všechna platnost originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží jedno

vyhotovení.

V Praze dne _____________ V _________ dne _____________

Za dodavatele Za odběratele
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Příloha 1 – produkty, poskytovatelé a ceny

obsahující obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, nezveřejňovaná v registru smluv v souladu s ust. §3

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

Počet
Cena v pův.

Produkt/Služba Poskytovatel souč. Předplatné
měně

Měna Cena bez DPH Cena vč. DPH

už.

Serials Solutions Summon®
ProQuest LLC Neom. ANO 8.818,20 USD 211.724,-98 Kč 256.187,23 Kč

eOnly vč. 360 Link

Cena celkem: 211.724,-98 Kč 256.187,23 Kč

Použitá sazba DPH 21%

Použitý kurz ze dne 6.9.2019 USD 24,01 Kč

Za dodavatele Za odběratele
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