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o doplnění licencí systému GINIS na Městě Valašské Klobouky 

1.1 Město Valašské Klobouky 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce: 
Telefon: 
Email: 

1.2 GORDIC spol. s r.o. 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 

1. 
SMLUVNÍ STRANY 

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 
00284611 
CZ00284611 
Komerční banka a.s., pobočka Valašské Klobouky 
9005-1825661/0100 
Mgr. Eliška Olšáková 
577 311112 
olsakova@mu-vk.cz 

-dále označovaný též jako „Objednatel"-

a 

se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, zapsaná ve 
vložce č. 9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně 
47903783 
CZ47903783 
Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava 
19-4645660207/0100 
Ing. Jaromír Řezáč, jednatel 
567 309 136 
567 309 136 
jaromir_rezac@gordic.cz 

-dále označovaný též jako „Zhotovitel"-

(Objednatel a Zhotovitel označováni společně dále též jako „Smluvní strany") 

PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 1. 2017 Servisní smlouvu o komplexní podpoře provozu a užití informačního 
systému (dále jako „Servisní smlouva"). V souladu se Servisní smlouvou tímto Smluvní strany doplňují nové 
licence k systému GINIS. 



2. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY 

2.1. Předmětem plnění je poskytnutí Zhotovitelem Objednateli rozšíření modulů a souboru služeb 
potřebných pro jejich správné a efektivní provozování, které budou navázány na stávající systém GINIS 
užívaný Objednatelem a které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje za součinnosti Objednatele: 
Na základě požadavků a specifikací rozšířit funkčnost již dodaných Produktů. 

2.3. Objednatel se zavazuje: 
a) poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat a která je 

potřebná ke splnění závazků Zhotovitele vyplývajících pro něj z ustanovení Smlouvy, tj. zejména, 
nikoliv však výlučně, od Zhotovitele postupně převzít všechny výsledky poskytnutých služeb a 
dodané Produkty 

b) zaplatit za poskytnuté plnění smluvenou cenu. 
c) všechny věci a informace požadované Zhotovitelem ke splnění jeho závazků ze Smlouvy předat 

včas Zhotoviteli. 

3. 
CENA 

3.1. Cena za rozšíření licencí je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona 
číslo 526/1990 Sb. v platném znění a činí 37 420 Kč bez DPH. Kalkulace je uvedena v příloze č . 1 Smlouvy. 

4. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli bude převzato podpisem dodacího listu, který bude za 
Objednatele podepsán Oprávněnou osobou. 

4.2. Dodací lhůta plnění bude do 2 měsíců od uzavření této Smlouvy. 

4.3. Objednatel je povinen plnění Zhotovitele převzít nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy Zhotovitele 
k převzetí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít plnění od Zhotovitele, pokud plnění Zhotovitele 
určené jím k předání a převzetí Objednatelem nebude z hlediska obsahu nebo funkčních vlastností 
odpovídat této Smlouvě. Důvody odmítnutí převzetí plnění Zhotovitele budou Objednatelem specifikovány 
v Dodacím listu a současně bude Smluvními stranami dohodnut náhradní termín pro předání plnění 

Zhotovitele Objednateli. 

4.4. Objednatel se předáním díla stává: 
oprávněným uživatelem dodaných programových produktů 
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s. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na způsobu placení a platebních podmínkách v souladu s uzavřenou 
smlouvou o podpoře a rozvoji systému GINIS. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat podporu k dodaným produktům v souladu s uzavřenou smlouvou o 
podpoře a rozvoji systému GINIS. 

6. 
NÁHRADA ŠKODY 

6.1. Smluvní strany mají odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

6.2. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná 
za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhou Smluvní stranou. 

6.3. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
ani omezeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody. 

6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Smlouvy v rozsahu stanoveném 
českým právním řádem. Smluvní strany si sjednaly, že maximální limit škody, resp. plnění náhrady škody 
může činit částku rovnající se ceně za licence, kterou byl povinen Objednatel dle Smlouvy uhradit 
Zhotoviteli ke dni vzniku škody, a to maximálně za dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců před vznikem škody. 

6.5. Náhrada škody se platí v českých korunách. 

7. 
OCHRANA INFORMACÍ 

7.1 Smluvní strany se zavazují zajistit utajení důvěrných informací získaných při plnění předmětu 

Smlouvy obvyklým způsobem pro utajování takových informací. Důvěrnými informace jsou také know-how 
a informace, o nichž oprávněná strana prohlásí, že je považuje za důvěrné. 

7.2 Smluvní strany se rovněž zavazují k ochraně informací, s nimiž přijdou do styku při plnění předmětu 
smlouvy a které mají charakter obchodního tajemství nebo o nichž lze důvodně předpokládat, že oprávněná 
strana má na jejich utajení zájem. Tento závazek se nevztahuje na informace, u nichž platí informační 
povinnost v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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8. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Práva a povinnosti této Smlouvy zejména týkající se zásahů, reklamací a sankcí se řídí uzavřenou 

smlouvou o podpoře a rozvoji systému GINIS. 

8.2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neucmným nebo neplatným, zavazují se 
Smluvní strany bez zbytečného odkladu formou dodatku ke Smlouvě upravit nově příslušná ustanovení tak, 
aby byl podle možností maximálně zachován původní úmysl a cíl nahrazovaných ustanovení Smlouvy. 

8.3. Písemnost se považuje za doručenou dnem, v němž kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní její převzetí. 

8.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech identifikovaných výtiskem číslo 1 až 4, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků 
podepsaných statutárními orgány obou Smluvních stran. 

8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že všechny postupně číslované přílohy Smlouvy jsou její nedílnou 
součástí. 

8.6. Objednatel se zavazuje, že informace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy o dílo bude anonymizovat 
před jakýmkoliv zveřejněním této Smlouvy z důvodu ochrany obchodního tajemství (ve smyslu ustanovení 
§504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

8. 7. Seznam příloh 

Příloha č. 1 Specifikace produktů 

8.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. 

Ve Val. Kloboukách, d ~ D).O V Jihlavě, dne „f!.~#.o!§ 
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Obchodní tajemství 

Příloha č. 1 - Specifikace produktů 

Všechny ceny jsou uváděny v korunách českých. 

Konverze dokumentů pomocí DKS - Dokumentový konverzní server 

Celková Cena po Cena s 
Pol Ppl Modul Omez. Cena/ jed Počet cena Sleva slevě DPH 

1723 302 DKS - MS Office - 33 750 1 33 750 60% 13 500 16 335 

Celkem 13500 16 335 

Konverze v USU při vyřízení/uzavření spisu 

Pol Ppl Modul Omezení Cena/jed Počet 
Celková 

Sleva 
Cena po Cena s 

cena slevě DPH 

do 3 600 
1792 001 RAK- Serverová licence zázn./rok 4 600 1 4 600 60% 1840 2 226 

1792 102 RAK-klient 21000 1 21000 60% 8400 10164 

1792 101 Licence ZDF - USU 3000 3 9000 60% 3 600 4 356 

1792 722 Implementace, konfigurace - 1500 4 6000 0% 6000 7 260 

1792 670 Testování, školení - 1500 2 3 000 0% 3000 3 630 

1792 791 Cestovné - 9 120 1080 0% 1080 1307 

Celkem 23920 28943 

Cena bez 
Rekapitulace DPH Cena vč. DPH 

DKS 13 500 16 335 

RAK a ZDF 23 920 28943 

Celkem 37420 45 278 
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8. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Práva a povinnosti této Smlouvy zejména týkající se zásahů, reklamací a sankcí se řídí uzavřenou 

smlouvou o podpoře a rozvoji systému GINIS. 

8.2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neucmným nebo neplatným, zavazují se 
Smluvní strany bez zbytečného odkladu formou dodatku ke Smlouvě upravit nově příslušná ustanovení tak, 
aby byl podle možností maximálně zachován původní úmysl a cíl nahrazovaných ustanovení Smlouvy. 

8.3. Písemnost se považuje za doručenou dnem, v němž kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní její převzetí. 

8.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech identifikovaných výtiskem číslo 1 až 4, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků 
podepsaných statutárními orgány obou Smluvních stran. 

8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že všechny postupně číslované přílohy Smlouvy jsou její nedílnou 
součástí. 

8.6. Objednatel se zavazuje, že informace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy o dílo bude anonymizovat 
před jakýmkoliv zveřejněním této Smlouvy z důvodu ochrany obchodního tajemství (ve smyslu ustanovení 
§504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

8.7. Seznam příloh 

Příloha č. 1 Specifikace produktů 

8.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. 

Ve Val. Kloboukách, d 

~,> 
............................ . 

starostka města 
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