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FNKV: 765/2019 OICT

Smlouva o poskytnutí služby
Uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

C SYSTEM CZ a.s.

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno

vedená: Krajský soud v Brně, spis. Značka B4576

zastoupená: Mgr. Roman Klimus, předseda představenstva

IČO: 27675645

DIČ: CZ- 27675645

bankovní spojení:

dále jen „zajišťovatel“

a

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

se sídlem: Šrobárova 50, 100 34, Praha 10

zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví

zastoupená: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

IČO: 00064173

DIČ: CZ00064173

dále jen „ zákazník“.
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2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zajištění licenční podpory Data Protector dle přílohy č.1 této smlouvy

- identifikační číslo smlouvy: Q-00650597. Firma C SYSTEM CZ a.s. je autorizovaným

partnerem v oblasti služeb poskytujících a garantujících společností Micro Focus Czechia

s.r.o.

3. Cena

3.1. Cena je součtem dílčích cen specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy Q-00650597. Celková

cena služeb činí 147.514,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke

dni zdanitelného plnění.

4. Platební podmínky

4.1. Úhrada za služby bude jednorázová.

4.2. Úhrada bude prováděna na základě daňového dokladu (faktury) se splatností 60 dní ode dne

doručení faktury zákazníkovi.

5. Termíny

5.1. Služby dle této smlouvy budou poskytovány v období dle bodu 5.2. tohoto článku.

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020

6. Platnost příloh

6.1. Platnost přílohy č.1 této smlouvy je stanovena na dobu dle bodu 5.2. této smlouvy. Pro změny

a aktualizace obsahu přílohy č.1 této smlouvy se obě strany zavazují vyvolat jednání k její

aktualizaci nebo přepracování.

6.2. Smlouva včetně příloh může být změněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran

v souladu s bodem 9.2. této smlouvy.
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7. Práva a povinnosti zajišťovatele

7.1. Zajišťovatel je povinen dodržovat pracovní postupy uvedené v uživatelských příručkách

technických a programových prostředků.

7.2. Použije-li zajišťovatel při plnění této smlouvy třetí osoby, odpovídá za způsobenou škodu,

jakoby plnil sám.

7.3. Zajišťovatel je povinen stanovit osobu zodpovědnou za smluvní jednání a osobu

zodpovědnou za plnění této smlouvy a komunikaci s pověřeným pracovníkem zákazníka.

Zajišťovatel je povinen spolupracovat při přípravě a implementaci dalších služeb, které se

týkají předmětu plnění této smlouvy. Nové služby (jejich projekt a realizace), které nejsou

předmětem této smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně stanovené dle článku 3. této smlouvy.

7.4. Zajišťovatel je povinen dodržovat pravidla stanovená obecnými právními předpisy, licenčními

ujednáními a zákazníkem při zacházení s výrobky, ke kterým se vztahují práva duševního

vlastnictví a autorská práva.

7.5. Zajišťovatel je povinen neprodleně informovat zákazníka o skutečnostech, které mohou

narušit nebo narušují plnění předmětu smlouvy a dává mu doporučení jak situaci řešit. Stejně

tak dává zajišťovatel návrhy na zlepšení či optimalizování parametrů spravovaného

informačního systému a upozorňuje zákazníka na opakující se nebo přetrvávající problémy a

na problémy, na jejichž řešení je zapotřebí více času, případně finančních prostředků.

7.6. Zajišťovatel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti stanovená obecnými právními

předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, v plném znění).

7.7. Zajišťovatel je povinen veškeré úkoly a dotazy přijímat a konzultovat pouze přes jednatele

společnosti nebo osobu jednatelem pověřenou.

8. Práva a povinnosti zákazníka

8.1. Zákazník má právo odmítnout pracovníka zajišťovatele, pokud tento opakovaně poruší

pracovní kázeň nebo pokud jinak nevyhoví požadavkům kladeným zákazníkem.

8.2. Zákazník je povinen stanovit osobu zodpovědnou za smluvní jednání a osobu zodpovědnou

za komunikaci s pracovníky zajišťovatele.
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8.3. Zákazník zajistí vstup pověřeným pracovníkům zajišťovatele v potřebnou dobu na

potřebná místa, kde jsou spravovaná zařízení umístěna.

8.4. Zákazník se zavazuje poskytnout zajišťovateli včas všechny potřebné informace o změnách a

dalším rozvoji předmětu plnění či zvýšení nároků na poskytované služby.

9. Ostatní ujednání

9.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, související se smluvními

stranami, které nejsou běžně dostupné a se kterými přijdou smluvní strany do styku, jsou

obchodním tajemstvím. Smluvní strany se zavazují, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní,

pro sebe či jiného nevyužijí tyto skutečnosti. Veškeré získané informace této povahy podrží v

přísné tajnosti a omezí jejich sdělení pouze na ty zaměstnance, kteří jsou oprávněni v

souvislosti s obsahem smlouvy tyto informace mít. V případě porušení obchodního tajemství

ve smyslu § 51 Obchodního zákoníku použijí smluvní strany právní prostředky ochrany proti

nekalé soutěži. Smluvní strany se zavazují podržet právo na ochranu obchodního tajemství po

dobu platnosti této smlouvy a další tři roky po jejím skončení.

9.2. Smluvní strany se vynasnaží všechny sporné otázky vznikající z této smlouvy včetně

takových, které se týkají její platnosti řešit nejprve dohodou.

Smlouvu lze měnit, rozšiřovat nebo doplňovat formou písemného dodatku a příloh k této

smlouvě po dohodě smluvních stran. Platnost dodatků či příloh musí být stvrzena podpisem

obou smluvních stran.

9.3. Smlouvu lze vypovědět okamžitě v případě podstatného porušení povinností některou ze

smluvních stran, přičemž za podstatné porušení smluvní strany považují zejména zneužití či

zcizení důvěrných informací a jejich předání třetím stranám nebo trvalé neplnění závazků

jedné ze smluvních stran i po písemném upozornění.

9.4. Smlouvu včetně příloh lze vypovědět bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

9.5. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obecně platnými právními předpisy České

republiky, Obchodním zákoníkem v platném znění. Rozhodným soudem je Krajský obchodní

soud v Praze.

9.6.
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10. Závěrečná ustanovení

10.1. příloha č.1 (Micro Focus Czechia s.r.o., identifikační číslo smlouvy: Q-00650597) včetně

cenových kalkulací jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou právní hodnotu.

10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že ji uzavřely na základě pravé a svobodné

vůle. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních

stran. Tuto smlouvu tvoří 5 listů. Ke smlouvě musí být připojena platná příloha č.1 (HPE

servisní smlouva, identifikační číslo smlouvy: Q-00650597) se specifikací služeb pro

zákazníka.

10.4. Zajišťovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č.1: Micro Focus Czechia s.r.o, identifikační číslo smlouvy: Q-00650597

V Praze dne ………………. V Plzni dne …………………

……………………………………… ………………………………………

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady C SYSTEM CZ a.s.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Štěpán Hýbel

ředitel nemocnice vz. ředitel pobočky


