Smlouva o dílo - Dodávka mobilní aplikace OneTicket

Evidenční Číslo smlouvy: CEN/031/2020

Číslo jednací: VZ_2019~A40
Výtisk číslo:

SMLOUVA O DíLO
uzavřená ve Smyslu ustanovení podle ustanovení § 2586 a následujících a § 2358 a následujících zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen „Občanský zákoník") a § 61 a souvisejících Zák.

č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech souvisejících s právem autorským a O změně
některých Zákonů (dále jen „autorský Zákon")

Smluvní Strany
1. CENDIS, S. p.

Sídlo:

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1

IČO:

003ı1391

DIČ:

czoošııssı

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze Oddíl ALX vložka

706
Zástupce:

lng. Jan Paroubek, pověřený řízením státního podniku

_
Kontaktnføsøbﬂ
Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „Objednatel”) a
2. Asymbo S.r.o.
Sídlo:
IČO:

Hradilová 4/3, Židenice, 615 00 Brno
03309762

DIČ:

c203309762

Zapsán:

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 95049
Karel Lyčka, jednatel

Zástupce:
Kontaktní Osoba:
Bankovní spojeni:
Č. účtu:
(dále jen „Dodavatel“),

(Objednatel a Dodavatel Společně jen „Smluvní Strany“ a samostatně též jako „Smluvní Strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

H

Objednatel je státním podnikem, právnickou osobou Zřízenou a pověřenou Českou republikou Ministerstvem dopravy mj. kprovozování vybraných informačních systémů Veřejné správy
(ISVS) a jeho Činnost se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., O státním podniku ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon O státním podniku“).

III

1.1

PREAMBULE

Ill

1

Smlouva o dílo - Dodávka mobilní aplikace OneTicket

1.2

Dodavatel je společníkem č. 1 společnosti MASTER Asymbo lT Technologies, Společnosti vzniklé
smlouvou O společnosti, kterou uzavřel Dodavatel se společníkem č. 2, společností MASTER IT
Technologies, a.s., se sídlem Výstavní 1928/9, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ:
27851931, DIČ: C227851931, zapsánou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 4036, zastoupenou Rostislavem Opachem, předsedou představenstva
dne 03. 02. 2020 (dále jen „Smlouva O společnosti").

1.3

Dodavatel je na základě Smlouvy O společnosti vedoucím společníkem společnosti MASTER
Asymbo lT Technologies, zastupuje jí navenek, zastupuje společníka č.2 při společné činností a
je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu jako příkazník společníka č. 2, a to na Základě plné moci, kterou

mu společník č.2 udělil ve Smlouvě O Společnosti.
1.4

Smlouva o Společnosti, ve které jsou upravena práva a povinnosti společníkü ve vztahu k
uzavření této Smlouvy, k plnění předmětu této Smlouvy a k odpovědnosti Z něho vyplývající,
tvoří součást přílohy č. 2 této Smlouvy, definované v odst. 1.9 níže.

1.5

Dodavatel uzavřel se společníkem MASTER lT Technologies jako společníkem č. 2 společnosti
MASTER Asymbo lT Technologies dne 16.3.2020 dodatek ké Smlouvě o společnosti v souladu S
jejím odst. 3.4 (dále jen „Realizační Smlouvu"), vymezující detaily Vzájemné spolupráce při
realizaci Veřejně zakázky dle Zásad a podmínek stanovených ve Smlouvě o společnosti.

1.6

Účelem této smlouvy je návrh, vývoj a implementace mobilní aplikace pro nákup přepravních
dokladů systému jednotného tarifu s obchodním názvem OneTicket - Jedna jízdenka pro
Operační systém iOS a Android. Aplikace je určena pro širokou veřejnost a bude distribuována
pomocí oficiálních obchodů mobilních platforem (App Store, Google Play Store). Jako
provozovatel aplikace bude uveden Objednatel, jako autor (vykonavatel majetkových
autorských práv) Dodavatel.

1.7

Tato smlouva se uzavírá na Základě výsledku Zadávacího řízení veřejné Zakázky S názvem
„Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)", vypsané Objednatelem (Zadavatelem) podle zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění (dále jen „Zákon“) a Zveřejněné

zakázka").
1.8

Dodavatel je právnickou osobou, která splňuje veškeré podminky a požadavky stanovené
v Zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky a v této Smlouvě a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít

a řádně plnit Závazky v ní obsažené.
1.9

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (hlavní dokument a jeho přílohy č. 1 a 2), včetně
vysvětlení, Změny či doplnění zadávací dokumentace) tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále také
jen „Příloha č. 1").

1.10

Nabídka Dodavatelé na plnění Veřejné Zakázky (technická a cenová část, včetně vysvětlení či
doplnění) tvoří přílohu Č. 2 této Smlouvy (dále také jen „Příloha č. 2").

1.11

Ustanovení této Smlouvy je třeba v případě nejasností vykládat v souladu se Zadávacími
podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci na plnění Veřejné zakázky včetně příloh,
vysvětlení či doplnění.

2

PŘEDMĚT sMLouvY

Dílo musí plně vyhovovat právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na něj
v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného
práva EU.
N

2.2

III

Předmětem Smlouvyje Závazek Dodavatelé dodat Objednateli dílo, jehož Specifikace je uvedena
v Příloze č. 2 (dále jen „Dílo”). Objednatel se zavazuje Od Dodavatelé Dílo převzít a Zaplatit mu
za Dílo kupní cenu sjednanou v čl. 3 této Smlouvy.
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2.3

Dílo musí být dodáno Objednateli včetně všech Oprávnění a práv duševního vlastnictví (licencí)
tak, aby měl Objednatel veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání Díla v souladu
S jeho účelem, jeho modifikaci a nakládání s ním. Dodavatel bere na vědomí a Souhlasí s tím, že

-

Dílo je určeno pro používání širokou veřejností
Dílo bude součástí Systému jednotného tarifu, vyvíjeného a provozovaného Objednatelem
Dílo bude provozováno, administrováno a případně dále rozvíjeno Objednatelem v souladu
S aktuálními potřebami.

Dodavatel tuto Smlouvu uzavírá s plným vědomím výše uvedeného.

2.4

Dodavatel je povinen Objednateli dodat a odevzdat Spolu S Dílem veškeré doklady a dokumenty
vztahující se k Dílu, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Díla a k řádnému nakládání S Dílem,

Zejména:
ø

zdrojové kódy aplikace pro Obě platformy,

ø

uživatelská dokumentace,

o

technická dokumentace,

ø

instalační dokumentace,

ø

provozní dokumentace,

o

administrátorska' dokumentace,

ø

bezpečnostní dokumentace,

ø

Záruční a pozáruční podmínky.

(dále jen „Dokumentace“).
2.5

Dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce, není-li nebo nebude-li písemně
dohodnuto Smluvními Stranami v konkrétním případě jinak. Zdrojový kód bude předán
v elektronické formě v příslušném programovacím jazyce.

2.6

Objednatel se zavazuje převzít Dílo včetně Dokumentace na základě předávací procedury
popsané v čl. 6 této Smlouvy.

2.7

Dodavatel poskytuje Objednateli v rámcí základní ceny Za Dílo podle odst. 3.1 Záruku za jakost
Díla (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 resp. § 2113 a násl. Občanského zákoníku v délce 24
měsíců ode dne převzetí Díla. V rámci Záruky se Dodavatel Zavazuje k následujícímu:

O

odstranit případné závady, chyby, nefunkčnosti apod. nejpozději do 10 dní, pokud Se
S Objednatelem v konkrétním případě nedohodne na jiné lhůtě;

o

aktualizovat Dílo případně opravit chyby v důsledku legislativních Změn v oblastech,
které dopadají na Dílo (právní normy Zejména v oblastí dopravy, účetnictví,
spotřebitelských práv atd.),'

O

poskytnout Objednateli technickou podporu prostřednictvím elektronického rozhraní
pro Zaznamenávání incidentů a požadavků a/nebo zákaznické linky.

Dodavatel se Zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v odst. 2.7 i po ukončení Záruční
doby (dále jen „Pozáruční služby“), a to Za cenu stanovenou v odst. 3.2.

2.9

Dodavatel dále vrámci základní ceny Za Dílo podle Odst. 3.1 poskytne Objednateli službu
Zaškolení Obsluhy Objednatele v počtu max. 5 Osob, a to v takovém rozsahu, aby obsluha byla
seznámena se všemi funkčnostmi systému a byla schopná systém instalovat, Zprovoznit, řádně
provozovat a plně administrovat; Zaškolení bude provedeno v českém nebo Slovenskem jazyce.
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2.10

Dodavatel je povinen realizovat Dílo a poskytnout Služby v rámci Záruky podle Odst. 2.7,
Pozáruční Služby podle Odst. 2.8 i školení podle Odst. 2.9 prostřednictvím Odborně Způsobilých
Osob tak, aby bylo Zajištěno dostatečné odborné seznámení administrátorů Objednatele
sfunkčností dodaného Díla a řádná funkčnost Díla. Za odborně Způsobilě Osoby Se považují
Zejména Osoby, které Dodavatel uvedl vjeho nabídce na plnění Veřejné Zakázky jako Členy
realizačního týmu a jejichž Zkušenosti byly předmětem hodnocení. V případě změny takové
Osoby musí mít nový Člen realizačního týmu alespoň takové Zkušenosti jako nahrazovaná Osoba,
pokud se smluvní Strany vkonkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel má právo
požadovat doklady o kvalifikaci a Zkušenostech nového Člena realizačního týmu.

2.11

Dodavatel se Zavazuje na Zvláštní Žádost Objednatele provést úpravy Díla dle požadavků
Objednatele a Specifikace uvedené ve Změnovém listu, jehož vzor tvoří přílohu této Smlouvy
(dále jen „Příloha č. 4").

2.12

Objednatel Se zavazuje Za řádně poskytnuté plnění uhradit Dodavateli níže Stanovenou cenu.

3
3.1

cENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Základní cena Za plnění předmětu této Smlouvy, tj. cena za realizaci Díla, poskytnutí licence a

dokumentace a Za Záruku, tj. plnění podle odSt. 2.1 až 2.7 a 2.9je 3.005.000,- Kč bez DPH.
3.2

Jednotková cena za plnění předmětu této Smlouvy podle odSt. 2.11 je 1.450; Kč bez DPH/hod.

3.3

Cena Za plnění předmětu Smlouvy byla stanovena na Základě nabídky Dodavatelé předložené do
Zadávacího řízení na ZadáníVeřejné Zakázky (Příloha č. 2) ve Struktuře požadované Zadavatelem
v čl. 9 zadávací dokumentace (Příloha č.1).

3.4

Cena Zahrnuje veškeré náklady Dodavatele Spojené s dodáním předmětu plnění do místa plnění
a jakékoli další případné poplatky související s plněním předmětu Smlouvy.

3.5

Ceny za předmět plnění dle Odstavců 3.1 a 3.2jsou pevné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné.

3.6

Dodavateli vznikne nárok na zaplacení ceny Za plnění předmětu Smlouvy podpisem příslušného
Akceptačního protokolu dle Čl. 6 prokazujícího úplné a řádné dodání předmětu plnění.

3.7

DPH bude účtováno v Zákonné výši podle platných a účinných právních předpisů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Za plnění předmětu této Smlouvy podle Odst. 3.1 bude Objednatelem Dodavateli uhrazena
jednorázově Zpětné na Základě daňového dokladu - faktury (dále jen „Faktura") vystavené
Dodavatelem. Přílohou faktury bude Akceptační protokol podle Odst. 6.5.

4.2

Cena Za další Služby podle odst. 3.2 bude Objednatelem Dodavateli vždy uhrazena jednorázově
měsíčně Zpětně na Základě faktury vystavené Dodavatelem. Přílohou faktury bude vyúčtování
Služeb Spolu s výkazem Odpracovaných hodin v příslušném předcházejícím kalendářním měsíci.

4.3

Částka na Faktuře musí co do výše a měny Odpovídat ceně za předmět příslušného plnění
uvedene' v čl. 3 této Smlouvy.

4.4

Splatnost Fakturyje 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4.5

Faktura musí Obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve Smyslu
aplikovatelných zákonných ustanovení; Zejména Zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 435 Obchodního Zákoníku; Faktura musí dále obsahovat
odkaz na tuto Smlouvu a kopii podepsaného Akceptačního protokolu, Viz odst. 6.5, popř.
vyúčtování poskytnutých Služeb v předchozím kalendářním měsíci.
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4.6

V případě, že Faktura nebude mit odpovídající náležitosti, je Objednatel Oprávněn zaslat ji ve
lhůtě splatnosti Zpět Dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet celá Znovu od opětovného doručení náležitě doplněné
či Opravené Faktury.

4.7

Cena Za plnění této Smlouvy bude Objednatelem Dodavateli uhrazena bezhotovostním
převodem na účet Dodavatelé uvedený na titulní stránce Smlouvy, popřípadě na účet sdělený
na Faktuře.

4.8

Riziko kurzových rozdílů v případě platby do Zahraničí nese Dodavatel.

4.9

Povinnost úhrady Faktury vystavené Dodavatelem je Splněna Okamžikem Odepsání příslušné
peněžní částky Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Objednatele uvedeného ve Smlouvě nebo
na Faktuře.

4.10

Objednatel neposkytuje Zálohy.

4.11

V případě, že Dodavatel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně
jako „Nespolehlivý plátce" dle § 106a Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O DPH“) nebo že účet Dodavatelé, který Dodavatel uvedl
na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude Zveřejněn Správcem daně podle § 98 písm. d)
Zákona O DPH, nebo že účet Dodavatele, který Dodavatel uvedl na jím vystaveném daňovém
dokladu, bude účtem vedeným poskytovatelem platebních Služeb mimo tuZernSkO (ČR), bude
plnění dle této smlouvy považováno Za uhrazené i tak, že Objednatel uhradí Dodavateli pouze
cenu bez DPH a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

5.1

5.2

6
6.1

6.2

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel se Zavazuje dodat Dílo do místa plnění v Souladu S harmonogramem, jehož počátek
TO se počítá ode dne odeslání výzvy Objednatele k plnění a jehož dílčí a koncové termínyjsou:

a)

T1: analyza, prototyp (UX/Ul): TO + 10 dnů,

b)

T2: vyvoj, privátní beta verze: akceptace prototypu (UX/Ul) + 40 dnů,

c)

T3: testování, veřejná beta verze: akceptace privátní beta verze + 30 dnů,

d)

T4: publikace (GA) a dodání Dokumentace: akceptace veřejné beta verze + 30 dnů,

e)

T5: Zaškolení obsluhy Objednatele podle odst. 2.9: T4 + 10 pracovních dnů,

f)

T6: Záruka: T4 + 24 měsíců,

g)

technická podpora a poradenství po dobu Záruky podle odst. 2.7 i po jejím ukončení
(Pozáruční servis podle odst. 2.8) s pracovní dobou minimálně v rozsahu pracovních dnů od
9 do 17 hodin.

Místem dodání Díla, Dokumentace, Záručních služeb a Pozáručního Servisu je Česká republika,
Zejména Sídlo Objednatele. S Ohledem na typ plnění budou některé části plnění poskytnuty
elektronicky čí vzdáleně.

PŘEDÁNÍDÍLA
Poté, co Objednatel ověří funkčnost Díla, Zkontroluje úplnost předané Dokumentace, sepíší
Smluvní strany O odevzdání a převzetí Díla předávací protokol (dále jen „Akceptační protokol“),
jehož vzorje uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.
Dílo Se považuje za řádně Odevzdané Dodavatelem a převzaté Objednatelem, tj. Za řádně
dodané, až Okamžikem podpisu Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.
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6.3

V případě nedostatků, které budou prokazatelně v Zásadním rozporu S požadavky Objednatele
uvedenými v Zadávací dokumentaci Veřejné Zakázky, resp. uvedenými v nabídce Dodavatelé, a
které prokazatelně nemohou být v přiměřené době Odstraněny, platí, že Dodavatel uvedl mylně
informace ve své nabídce a bude postupováno podle ustanovení této Smlouvy a Občanského
Zákoníku (§ 2099 a násl. a § 2894 a násl.) týkajících se vadného plnění a náhrady škody.

6.4

V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít a podepsat Akceptační protokol, je povinen Sdělit
Dodavateli důvody.

6.5

Dodavatel je poté povinen dodat Objednateli bezvadně a funkční Dílo splňující veškeré
náležitosti specifikované ve Smlouvě v náhradním termínu dohodnutém při odmítnutí Díla,
nejpozději však ve lhůtě pro dodání určené V Čl. 5 této Smlouvy nebo Sjednané stranami na

základě Odmítnutí akceptace Díla.
6.6

Veškeré náklady Spojené s Odevzdáním Díla V místě dodání nese Dodavatel, a to í v případě
náhradních dodávek nebo úprav Díla ve Smyslu předchozího odstavce.

6.7

Licence a veškerá práva užívání k Dílu přecházejí na Objednatele okamžikem převzetí Díla, tj.
Okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem; tímtéž Okamžikem začíná běžet
záručnídoba.

6.8

V případě poskytnutí školení podle Odst. 2.9 nebude Smluvními Stranami sepisován Akceptační
protokol, ale Objednatel vystaví Dodavateli potvrzení o řádném provedení Služby školení.

6.9

Objednatel je Oprávněn v potvrzení o provedení Služby (školení) vytknout Dodavateli případné
vady školení, Zejména jeho nedostatečnou náplň Či rozsah. Vtakovém případě se Dodavatel
Zavazuje poskytnout Objednateli bez dalších dodatečných plateb doplňující školení.

KOMUNIKACE
7.1

Poruchy, vady, nefunkčnost nebo požadavky na technickou podporu a poradenství bude
Objednatel Oznamovat Dodavateli prostřednictvím:
ı

telefonního čísla Zákaznické linky:-

ø

e-mailu:

o

elektronického rozhraní iro Zaznamenávání incidentů a požadavků na adrese:

7.2

Dodavatel se zavazuje nahlásit neprodleně Objednateli případnou Změnu kontaktních údajů
pro oznamování dle předchozího Odstavce nejpozději 48 hodin před Započetim užívání nových
kontaktů.

7.3

Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající Ze
Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně Veškeré Dokumentace vztahující se k předmětu
Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něcojiného.

8
8.1

DUšEVNí vLASTNıcÍA POSKYTNUTÍ LıcENcE
Dodavatel okamžikem akceptace Díla poskytuje Objednateli licenci ~ práva Dílo užít ve smyslu §
12 a násl. autorského Zákona s následujícími podmínkami:

Licenceje poskytnuta jako výhradní (Dílo nebude Dodavatelem poskytnuto k užitíjiné osobě).

8.1.2

Licenceje poskytnuta na neomezenou dobu.

8.1.3

Objednatel je oprávněn Dílo užít všemi způsoby stanovenými s § 12 autorského zákona,
Zejména sohledem na účel jeho vytvoření a dodání (viz též odst. 1.2 a 2.3 této Smlouvy).
Objednatel je zejména Oprávěn

|I|
m
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8.1.1
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8.2

-

Dílo dále upravovat, modifikovat a rozvíjet;

-

Dílo zahrnout do Systému jednotného tarifu;

-

Dílo bezjakýchkoliv Omezení prezentovat a nabízet na veřejných i neveřejných místech;

~

umožnit Stahování, instalaci a užívání Díla kterékoli třetí OsObě (Zpravidla veřejnost).

Dodavatel tímto prohlašuje, Že Dílo bude vytvořeno jako Zaměstnanecké dílo ve Smyslu § 58

Autorského Zákona Zaměstnanci Dodavatelé nebo poddodavatelů Či osobami v Obdobném
pracovněprávním čijiném poměru, a to v rámcijejich povinnostía na základě pokynů Dodavatelé
nebo poddodavatelů, vyplývajících Z pracovněprávních vztahů k Dodavateli anebo k
poddodavatelům.

8.3

Dodavatel Zároveň prohlašuje, že Osoby v Zaměstnaneckém či obdobném pracovněprávním či
jiném poměru k Dodavateli nebo poddodavatelům, který Zakládá Zaměstnanecké dílo, slili k
postoupení Oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele a Dodavatel je tak Oprávněn
k postoupení výkonu majetkových práv autorských a poskytnutí Ostatních práv duševního
vlastnictví k plnění dle Smlouvy Objednateli, jakož ijím určeným třetím OsObám.

8.4

Dodavatel tímto prohlašuje a Objednatele ujišt'uje, Že má a po celou dobu účinnosti Smlouvy
bude mít veškerá Oprávnění k užití těch Části Díla, které nejsou vytvořeny přímo Dodavatelem a
které tak nenaplňují znaky zaměstnaneckého díla ve smyslu předchozího Odstavce a že má a po
celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít oprávnění k udělení licencí k těmto částem ve prospěch

Objednatele.
8.5

Pokud plněním Dodavatelé na Základě Smlouvy bude poskytnutí jakéhokoliv Software třetích
osob, je Dodavatel povinen Zajistit, aby na Objednatele přešla veškerá nezbytná práva (licence)
k užívání takového software, a tO za následujících podmínek:

o

Objednatel bude oprávněn k výkonu práva veškerý software užít v rozsahu potřebném
pro řádné užívání Díla;

o

oprávnění (licence) musí být poskytnuto na neomezenou dobu;

o

cena licenceje Zahrnuta v celkové ceně Za Dílo.

8.6

V případě, že výsledkem dodaného Díla nebo poskytnuté Záruční služby nebo služby objednané
na Základě specifického požadavku Objednatele dle 2.9 na Základě Smlouvy bude plnění mající
charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd), poskytne
Dodavatel Objednateli ktakovému plnění ke dni dodání Díla, ke dni předání Dokumentace nebo
poskytnutí výstupu Záruční služby nebo služby dle Odst. 2.9 licenci k užití průmyslového
vlastnictví v rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Smlouvy.

8.7

Smluvní strany sjednávají, že úplata Za poskytnutí takové licence (licenční odměna) je již
Zahrnuta v ceně předmětu Smlouvy.

8.8

Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku nelze Ze strany Dodavatelé vypovědět a na
jejich udělení nemá vliv ani ukončení účinnosti Smlouvy.

0DPOVĚDNOST A SANKcE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY

Ill
\l
Ill

Každá ze Smluvních Stran této Smlouvy nese odpovědnost Za prodlení, za vady a Způsobenou
škodu. Podmínky a následky odpovědnosti vyplývají Z této Smlouvy a z Obecně závazných
právních předpisů, Zejména Občanského Zákoníku. Smluvní strany se Zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám ak minimalizaci vzniklých škod.
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9.2

Žádná Ze Smluvních stran této Smlouvy není Odpovědná Za škodu způsobenou v důsledku
Okolností vylučujících Odpovědnost ve smyslu Občanského Zákoníku. Smluvní Strany se Zavazují
upozornit druhou Stranu bez zbytečného Odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost
bránící řádnému plněnísmlouvy a Zavazujíse k maximálnímu úsilí kjejich odvrácení a překonání.

9.3

9.4

Dodavatel nese odpovědnost Za to, že Dílo je plně funkční a splňuje požadavky, Stanovené
v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

Dodavatel prohlašuje a Odpovídá za to, že je Oprávněn předmět plnění podle této Smlouvy
poskytovat v České republice.

9.5

Dodavatel odpovídá za tO, že byl Oprávněn poskytnout licenci k SW v požadovaném rozsahu
podle této Smlouvy.

9.6

Objednatel má nárok na následující Sankce v případě porušení této Smlouvy Dodavatelem:
o

na Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý Započatý den prodlení s dodáním části
Díla v termínu podle odst. 5.1 písm. a),

o

na smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý Započatý den prodlení S dodáním části
Díla v termínu podle odst. 5.1 písm. b),

o

na Smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč Za každý započatý den prodlení s dodáním části
Díla v termínu podle odst. 5.1 písm. c) až í).

9.7

Dodavatel má nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení se Splatnostíjakékoliv Částky Oprávněně fakturované na základě této Smlouvy.

9.8

Smluvní sankce podle Odst. 9.6 a 9.7 mohou Smluvní Strany uplatnit pro každý jednotlivý případ
porušení závazku.

9.9

Dodavatel Se zavazuje bezdůvodně nevypovědět tuto Smlouvu (poskytování Záruky) nejméně do
konce záruční doby (odst. 2.7 ve spojení s odSt. 6.7 této Smlouvy); v případě nedodržení tohoto
Závazku Dodavatelem bude mít Objednatel právo na vrácení části Zaplacené ceny Za toto plnění,
a to ve výši 100.000,- Kč bez DPH Za každý celý měsíc zbývající do konce dohodnuté doby záruky.
Odstoupit Od Smlouvy může Dodavatel pouze Za podmínek Stanovených Občanským zákoníkem
a touto Smlouvou.

10

UKONČENÍ SMLouvY

10.1

Smlouva může být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních stran,
písemnou výpovědí (S omezením uvedeným vodst. 9.9) nebo písemným odstoupením od
Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

10.2

Objednatel je oprávněn odstoupit Od Smlouvy v následujících případech:

o
ı

Dodavatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 Občanského
zákoníku,
Dodavatel je v prodlení s dodáním Díla nebo jeho části po dobu delší než 15

kalendářních dnů a Objednatel Dodavatele na toto prodlení včetně možností uplatnění
práva na odstoupení Od Smlouvy podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou

písemně upozornil,
o

Objednatel Zjístí, že Dodavatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr
dodavatele pro plnění Veřejné Zakázky nepravdivé, Zkreslene' nebo Zavádějící
skutečnosti nebo neSpIňOval kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací
dokumentaci,

ı

Dodavatel nevyužívá k plnění smlouvy Osoby, které uvedel vjeho nabídce na plnění
Veřejné Zakázky a jejichž Zkušenosti byly předmětm hodnocení (S ohledem na možnou
změnu podle odst. 2.10 této Smlouvy) a tento stav nenapraví ano po písemném

8
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upozornění Objednatele.
překážka představující Okolnost vylučující odpovědnost, v jejímž důsledku Dodavatel
neníschopen dočasně dodat Dílo, trvá po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů,
probíhá insolvenční řízení s Dodavatelem; nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože
majetek Dodavatelé nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo konkurs

o

o

byl Zrušen proto, že majetek Dodavatele byl Zcela nepostačující,

10.3

ı

Dodavatel je v likvidaci, a/nebo byla Zahájena likvidace Dodavatelé,

o

v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

Dodavatel je oprávněn 0d Smlouvy Odstoupit v následujících případech:

o

Objednatel porušil Smlouvu podstatným Způsobem ve smyslu ustanovení § 2002
Občanského Zákoníku,

ø

Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury Za dodaný předmět Smlouvy po dobu delší
než 40 (Čtyřicet) kalendářních dnů Od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura
nebyla Objednatelem vrácena Dodavateli jako vadná a Dodavatel Objednatele Za dobu
prodlení na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil,

ø

v dalších případech výslovně Stanovených touto Smlouvou.

10.4

Odstoupení Od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
Odstoupení od Smlouvyje účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V
důsledku Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od samotného počátku (ex tunc).

10.5

Po odstoupení Od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody,
smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v
registru smluv.

11
11.1

ZÁVĚREČNÁ uSTANOvENi
Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro

řádné plnění svých závazků.
11.2

Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní Stranu O veškerých skutečnostech,
které budou, jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

11.3

Smluvní strany se budou navzájem informovat O každé organizační Změně (např. Změna tel. čísel,
Změna adresy, bankovního spojení atd.) bez zbytečného Odkladu.

11.4

Smluvní strany jsou povinny plnit Své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých

peněžních Závazků.
11.5

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se budou vztahovat ke Smlouvě, nebo která
mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a prokazatelně
doručena druhé Smluvní straně na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebude-li stanoveno nebo
mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

11.6

Dodavatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
o

se podpisem této Smlouvy stává v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly;

o

obsah Smlouvy bude v plném Znění včetně příloh uveřejněn v informačním systému

lIl
kD
lII

registru smluv podle § 2 odst. 1 písm. k) Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o registru smluv“),ˇ Zveřejnění obsahu
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Smlouvy v registru smluv Zajistí Objednatel;
o

dle § 5 odstavce 5 Zákona o registru smluv Objednatel k vyplnění metadat jako je
identifikace Smluvních stran a vymezení předmětu Smlouvy použije údaje uvedené v
záhlaví této Smlouvy a datum podpisu této Smlouvy bude datum podpisu poslední
Smluvní stranou;

o

poskytnuté osobní údaje uvedené v této Smlouvě jsou poskytnuty dobrovolně
a Objednatel je oprávněn Zpracovávat poskytnuté Osobni údaje uvedené v této
Smlouvě Za podmínek dle Zákona č. 110/2019, o Zpracování osobních údajů a Za
podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a O Zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

11.7

Za'vazkový vztah Založený touto Smlouvou se řídí Občanským Zákoníkem.

11.8

Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím
dotčena platnost Ostatních ustanovení. Smluvnístrany se zavazují neplatné ustanovení nahradit
platným ustanovením, které se co možná nejvíce bude blížit hospodářskému účelu neplatného
ustanovení. Jestliže smlouva bude mit mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní Smluvní
Strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu Smlouvy.

11.9

Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední Ze Smluvních stran a účinnosti dnem Zveřejnění
v informačním Systému registru smluv.

11.10 V návaznosti na výše ujednané Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují ani Za Obchodní tajemství ani za důvěrné informace a udělují svolení k jejich užití a
Zveřejnění v plném rozsahu s výjimkou Osobních údajů.

11.11 Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva představuje dohodu O všech podstatných stávajících
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti Či dohody, které by si
Smluvní strany ujednaly.
11.12 Pro případ, že Smlouva není uzavírána Za přítomnosti odpovědných zástupců Obou Smluvních
stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše Sjakoukoli
Změnou či Odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou
Změnu Či Odchylku nebo dodatek následně schválí.

11.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) originálech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a
Dodavatel jeden (1).

Ill
j_.\
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Ill

11.14 Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a Svobodné vůle,
Smlouvu si přečetly, S jejim obsahem Souhlasí a na důkaz toho připojuji podpisy svých
Odpovědných Zástupců.
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Nedílnou Součástí Smlouvyjsou její následující přílohy:

Příloha Č. 1:
Příloha Č. 2:

Zadávací dokumentace Veřejné Zakázky
Nabídka Dodavatele na plnění Veřejné Zakázky (včetně Smlouvy O Společnosti, na níž

Odkazuje odSt. 1.4 této Smlouvy, bez dalších dokumentů prokazujících kvalifikací)
Příloha Č. 3:
Příloha Č. 4:

Vzor Akceptačního protokolu
Vzor Změnového požadavku

lng. Jan Paroubek
pověřený řízením Státního podniku

Karel LyČka
Jednatel

lII

V Brně dne

Ill
|,_›
pá

V Praze dne
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HI
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Příloha č. 1
Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
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Příloha č. 2
Nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky

Ill
|_›
LL)
lll

(vč. Smlouvy o Společnosti, bez dokumentů prokazujícı'ch kvalifikaci)
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Příloha č. 3

L

III

III

|._\

Vzor Akceptačnı'ho protokolu
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Příloha č. 4

III
p-ı
U'ì
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Vzor Změnového požadavku

