
STATUTÁRNÍ MÉSTO BRNO
magistrát města brna

Odbor městské informatiky
Malinovskůho nám. 3

601 07 BRNO
-001 ■ S e r \ i s n í smlnuv ;i

uzavřená dle í? 2586 a následujících zákona ě. 89/2012 Sh., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník") a dle zákona č. 121/2000 Sh.. o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorský zákon")

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:

602 00 Brno
44992785

Zastoupen:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

Číslo smlouvy:

Poskytovatel:

Nové sady 18
602 00 Brno
49437381
CZ4943738I

Zastoupen:
Se sídlem:

IČO:
DIC:

Společnost zapsaná v OR ve 5824
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech technických je
oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

Číslo smlouvy:

Pro účely této Smlouvy se uvedené smluvní stiany označují jako Objednatel a Poskytovatel.
Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Nákup SSL certifikátů" (dále jen "Veřejná zakázku"), zadávanou Objednatelem jako
zadavatelem ve smyslu zákona ě. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění



pozdějších předpisů (dálo jen ..ZZVZ'% neboť nabídka Poskytovatele podaná v 
rámci zadávacího řízeni na 
nejvyhudnější.

Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Účelem této Smlouvy je zajištění služby dodávek SSL certifikátů na základě požadavku 
Objednatele.

2.2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele dodávat SSL certifikáty dle Přílohy č. 2 léto 
Smlouvy, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými 
podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatil Poskytovateli cenu díla stanovenou 
v či. 4 této Smlouvy za jeho řádné provedení.
Objednatel bude posílat objednávky služeb Datovou schránkou.
V rámci plném předmětu Smlouvy a sjednané kupní ceny dle této Smlouvy Poskytovatel 
zajistí dodání SSL certifikátů v souladu s Přílohou 2 a související dokumentace v českém 
jazyce. Veškera komunikace bude probíhat v českém jazyce.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, resp. do vyčerpání maximálního objemu 
poskytnutých služeb uvedeného v ěl. 2 odst. 2,5 Smlouvy.
Čerpání služby bude stanoveno na základě vzájemné dohody smluvních stran tak, že objem 

poskytnutých služeb při plnění předmětu Smlouvy bude činit maximálně 200 000,- Kč bez 
DPI! za celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Článek 3

lermin a místo plnění

3.1. /působ předání a převzetí plněni Poskytovatele je popsán v ěl. 7 léto Smlouvy.
3.2, Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova v jeho vlastnictví, v níž sídlí Magistrát 

města lima.

Služby, které lze řešit vzdáleně, budou po dohodě s Objednatelem poskytnuty zc sídla 
Poskytovatele.

3.4. Dojde-li k prodlení Poskytovatele / důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají 
nepředvídatelné okolnosti sto jící mimo dispozici Poskytovatele, které nebylo možno odvrátit 
ani s vj naložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na Poskytovateli 
spravedlivě požadoval, zavazuji se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit tak tento 
smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak. aby bylo dosaženo účelu 
léto Smlouvy.

3.3.

Článek 4

C ena

Objednatel zaplatí Poskytovateli za dodávané eertilikačni služby v souladu s Přílohou č. 2.4.1.

4.2. V případě jiné sa/bj DPI! bude Poskytovatel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši 
odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena 
za plnění bez. DPI I tímto není dotčena.



Článek 5 

Platební podmínky

Kazdi'. objednávka SSL certilikátu bude zaplacena zvlášť na základě samostatné Ihkturs 
vydané 1’oskylovatelem. v

5.2. Smluvní sírany se dohodly na vystavení daňového dokladu (faktury) na částku dle ČI 4 lélo 
Smlouvy v den dodání předmětu Smlouvy. U první faktury ne však dříve, než bude tato 
smlouva zveřejněna v Registru mluv. Objednatel neposkytuje zálohy.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smvslu 
příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona ě. 255/2004 Sb.. o dani z, přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, Že Taktům (daňový doklad) nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslal ji ve Ihutě splatnosti zpět 

oskylovateh k doplněni, amž se tak dostane do prodlení se splatností: ihňta splatnosti 
poema bezet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.4. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 50 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli přes Datovou schránku, ‘ ‘

5.1.

5.3.

Článek 6

i’,r
Součinnost

6.1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu 
Smlouvy v rozsahu a čase. jak je sjednáno v Příloze č. 1.

6.2. Objednatel je oprávněn zajistit poskytnuli součinnosti třetími osobami

6.3. Obkytovate! je povinen v průběhu provádění díla neprodleně upozornit Objednatele 
nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou 

íormu Vlakovém případě je Objednatel povinen sc k tomuto upozornění bez/bvtečnélio 
odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo 
hyt pokračováno řádně.

na

>

Článek 7 

Předání a převzetí

Závazek Poskytovatele dodat předmět plnění této Smlouvy je splněn řádným poskytován 
služeb vymezených v ěl. 2 Smlouvy. '

7.1,
im

Článek 8

Odpovědnost za vady díla. sankční ujednání

a L l^oskytovatel oelpovídá za vady. které má dodané plnění v době jeho předání Objednateli - 

zjevne vady je Objednatel povinen vytknout při převzetí plnění, vady skryté je Objednatel 
povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady 
před metu plném Smlouvy. Nebudou-li vadv Poskytovatelem 
odstraněny, má Objednatel [ '
odstoupit od Smlouvy či její části.

8.2.

, v takto stanovené Ihutě
právo požadovat po Poskytovateli náhradu škody a právo

3



K..V V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu 
I ubytovatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý 
i započaty den prodleni po době splatnosti daňového dokladu.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na nahradil škody.S.-i.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

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

uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. ě. 340/2015 Sb o zvláštních 
podmínkách účinnosti nekletých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS"). Podle ZoRS bude tato 
smlouva Objednatelem zveřejněna v registru smluv.

Smlouvu i/e měnit9.2. ěi doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.

9.3, občanského z^komd'u |,0Sk>'0Valllle °d Smlouvy sc řídí Příslušnými ustanoveními

9.4. Poskytovatel je oprávněn vstupoval do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy 
jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.

Záležitost, v této Smlouvě výslovně neupravené se řídi příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a autorského zákona.

9.'

9,(í. Íu-ízev1 sídlo' tel^^ j/avazu-'i Vi,4Íemně informovat o všech organizačních změnách

V pnpade. ze pn plném Smlouvy vznikne dílo. které je chráněno předpisy o duševním 
vlastnictví vzniká okamžikem vzniku takového díla právo Objednatele, případně jím 
oviadanveh společností, toto dílo užívat nevýhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu 
využívám daného produktu, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání této Smlouvy) 
Odměna za tuto hcenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Tímto je poskytnuta 
nevyhrndm licence ve výše specifikovaném rozsahu ke vzniklému dílu.

Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích 
a mlormacich. týkajících se druhé smluvní strany, které mají povahu jejich obchodního 
tajemství v rozsahu a za podmínek § 504 občanského zákoníku, a o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním léto Smlouvy. Poskytovatel i Objednatel se zavazují že tyto 
skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich 
přiměřenou ochranu a utajení. '

9.7.

9.X.

9.9. I oskylovalel je dle zákona ě. I 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 
povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních jejichž 
zveřejněni hy ohrozilo zabezpečení osobních údaji) v informačním systému Objednatele 
Povmnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti Smlouvy. Poskytovatel odpovídá 
Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

9.10. Objednatel je pří nakládáni s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona ě 
106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní 
mlormaee uvedené ve Smlouvě či získané na základě Smlouvy budou stranami považovány 
za obchodní tajemství podle ust. § 504 občanského zákoníku, pokud je právně možné je jako 
obchodní tajemství kvalifikovat. ‘ * '

9.11. 'lato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel.

9.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
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Příloha č. I Součinnost

Příloha ě. 2 Čertilikálv

9.13. Smluvní strany shodne prohlašuji, že se seznámily s obsahem této Smlouvy kléry je

dostatečně určily a srozumitelný a žes touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní

strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vále pioslé omylu a na důkaz

toho připojují své \ lastnoručni podpisy.

V Brně dne 13. 12.2019 V Brně dne 13. 12. 2019

Za Objednatele: Za Poskytovatele:
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Příloha č. 1

Součinnost

Součinnost luidc poskytována \ souladu s interními normativními akty Magistrátu města Brna 
/cimcna v souladu s Podpisovým a Pracovním řádem. ’

ú



Příloha č. 2

Certifikáty

sazba | cenil DPH 
DPÍI

Typ cerliílkiitu Délku
[lliltllOSti

|dn> I

cenil bez 
DPH

cena celke:”

Thawle Web Server Wildcard 730 10330,58 21% 12500 12500
Thawle Web Server 21%730 2396,69 2900 2900

RapidSSL 730 413,22 21 % 500 500
Thawle SSL 123 730 991,74 21% 1200 1200

Thawle SSL 123 Wildcard 730 7933,88 21% 9600 9600
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 

Odbor městské informatiky 
Malinovskěho nám. 3 

SQ1 67 BRNO 
-001-


