
Společnost:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Spisová značka:

zastoupena:

bankovní spojení:

(dálejen „Prodávající")

Společnost:

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

emailová adresa:

(dále jen „kupující“)

Kupní smlouva

awin IT, s. r. o.

Bedřichovská 2183/16, 182 00 Praha 8

03173631

C203173631

C 228385 vedená u Městského soudu v Praze

Jindřichem Rosičkou, jednatele

225668183/0600

Nemocnice Prachatice, a. s.

Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice

lng. Michalem Čarvašem, MBA předsedou

představenstva a MUDr. Františkem Stráským členem

představenstva

26095165

CZ699005400

(prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 52079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ") na uzavření této

kupní smlouvy č. 1020200330

(dále jen „smlouva")
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodání níže specifikovaného předmětu koupě prodávajícím
kupujícímu. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že předmět koupě je na základě níže

uvedené specifikace dostatečně a srozumitelně určen, zejména co do druhu a kvality.

(dále jen „předmět koupe ).

Předmětem koupě je:

Licence Sophos Intercept X Advanced with EDR na 3 roky

Licence Sophos Intercept X Advanced with EDR for Servers na 3 roky

Remote implementační práce včetně základního proškolení a nastavení dle best practices

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě podle této smlouvy a převést na něj
vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující je povinen zaplatit za předmět koupě dohodnutou

kupní cenu.

II.

Předání a převzetí

V případě, žeje předmětem koupě software, se předání uskutečnízasláním licenčního certifikátu
nebo jeho ekvivalentu (například licenční jméno a heslo) elektronickou poštou prodávajícím.
Povinnost prodávajícího předat předmět koupě je splněna odesláním, Kupující je povinen
obdržení všech dokumentů potvrdit prodávajícímu elektronickou poštou nebo předávacím

protokolem.

V případě, že je předmětem koupě hardware, je předáním předmětu koupě okamžik předání
dopravci. V případě, že na základě dohody dochází zároveň k instalaci na určeném místě, je
předání provedeno dovezením na určené místo. Vtakovém případě bude zároveň sepsán
předávací protokol, který bude potvrzen kupujícím. Pokud kupující odmítne podepsat předávací

protokol, jedná se zjeho strany o porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn
předmět koupě odvést zpět dle libosti. Zároveň je prodávající také oprávněn odstoupit od této

smlouvy.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně stanoví, že se dohodly, že k předání předmětu
koupě dopravci dojde v místě dle potřeb prodávajícího.

III.

Kupní cena

Kupní cena předmětu koupě činí: 626 128 Kč bez DPH (dále jen „kupní cena“). Cena s DPH je
kalkulována připočtením 21 % kceně bez DPH, dle aktuální výše sazby DPH vden podpisu
smlouvy. Kupující i prodávající jsou povinni při platbě nebo platbách vzít v potaz aktuální výši

sazby DPH danou aktuálně platným daňovým předpisem.

Kupní cena vsobě zahrnuje náklady spojené sdodáním předmětu koupě, např. náklady

na materiály, přepravu, řízení a administrativu.

Přepravou se rozumí doručení na dohodnuté místo. V případě, že kupující zmaří doručení, je
každé další doručování účtováno nad rámec této smlouvy.
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4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

IV.

Platební podmínky

Kupní cena za předmět koupě bude prodávajícímu uhrazena na základě vystaveného daňového

dokladu se splatností 14 kalendářních dnů, který bude vystaven do 10 dnů od uzavření této

smlouvy.

Platby dle této smlouvy bude kupující hradit bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

uvedený v úvodní části této smlouvy. Povinnost kupujícího plnit řádně a včas je splněna

připsáním fakturovaná částky na účet prodávajícího.

V.

Dodání, instalace a zprovoznění předmětu koupě

Prodávající předá předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy.

V případě, že má kupující zájem o instalaci či zapojení předmětu koupě, má kupující právo

požádat prodávajícího o výkon dalších činností souvisejících s předmětem prodeje. Prodávající

je vtakovém případě povinen kupujícímu poskytnout svého zaměstnance pro výkon těchto
činností, a to vmaximálním rozsahu 8 hodin. Přesný rozsah a termíny budou stanoveny
prodávajícím. Po vyčerpání tohoto rozsahu budou další práce vykonávány pouze na výslovnou

výzvu kupujícího po odsouhlasení ceny takovýchto služeb.

VI.

Podmínky licence

V případě, že předmět koupě souvisí, jakkoliv s výkonem práva duševního vlastnictví, rozumí se

koupí poskytnutí oprávnění k výkonu práva kupujícímu v ujednaném rozsahu. Odměna je

v takovém případě součástí kupní ceny uvedená výše.

Kupujícíje oprávněn užívat každou licenci pouze pro vlastní potřebu a v souladu s jejím určením

a za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou a podmínek stanovených v licenčním

ujed nání výrobce.

Kupující je oprávněn užívat každou licenci maximálně po dobu platnosti licence, která bude

specifikována na dodaném licenčním certiflkátu, nebo bude vypočtena od aktivace licence a odvíjí

se od data koupě.

Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci nevýhradní.

Kupující není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího jakýmkoliv

způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasné či trvale poskytnout
oprávnění tvořící součást licencí nebo licence třetí osobě.

Licence udělené na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti přecházejí při zániku

Kupujícího na jeho právního nástupce.

Doba poskytování licence nebo licencíje specifikována v předmětu koupě.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující je povinen uplatnit práva 2 vadného plnění bez zbytečného odkladu, a to písemně na

emailové adrese Prodávající v takovém případě potvrdí kupujícímu, že právo

uplatnil na emailovou adresu, ze které uplatnění prodávajícímu přišlo. V tomto emailu mu také
sdělí odhadovaný termín opravy.
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7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Prodávající není odpovědný za žádné vady, které byly způsobeny neautorizovanou manipulací
s předmětem koupě či zanedbáním údržby.

Smluvní strany se dohodly, že je prodávající oprávněn uvádět kupujícího ve svých referencích (a
to včetně veřejných zakázek), a to včetně použití informací o předmětu koupě.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy se budou nejprve snažit řešit

dohodou.

VIII.

Smluvní pokuty

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv části kupní ceny, je kupující povinen
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok

prodávajícího na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou
smluvní pokutu nezaniká.

Smluvní pokuta je splatná deset dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění
kupujícímu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že sohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a zájem na jeho
řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

IX.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů nebo

důvodů v této smlouvě uvedených.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na sebe strany přebírají nebezpečí změny okolností dle

5 1764 a 51765 odst. 2 NOZ.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet dnů.

Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle

odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na

adresu specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na

náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut. Smluvní

strany výslovně stanoví, že v případě odstoupení od smlouvy se škodou rozumí i náklady, které

prodávající vynaložil k plnění této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

Obsah smlouvy může být měněn nebo doplňován po předchozí dohodě stran. Jakékoliv dodatky
smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující její ustanovení, musí být uzavřeny v písemné formě,

očíslovány v postupné řadě za sebou počínaje číslem 1 a podepsány.

4/5



10.2

10.3

10.4

Prodávající může samostatně před uplynutím licencí, jsou-Ii také předmětem koupě, nabízet

kupujícímu prodloužení práva nebo aktualizaci užití předmětu koupě. Prodávající je také

oprávněn nabízet kupujícímu rozšíření kdanému předmětu koupě. Kupující není povinen
takovouto nabídku přijmout.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdržíjed no vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná,

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základějejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto

tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Praze dne 31.3.2020 V Prachaticích dne 31.3.2020

Dlgltálně podepsal Ing. Mlchal

Carvaš. . D' 't'l
“

JI n d řlc hpegašelsaelJindřich I ng .
Mich al DN::=CZ,o=Nemom|:e Prachatlce,

a.s. [IC 26095165l. (nzlng. Mlchal

_ V

Rosička
„

v

Carvaš,emall::avvas©nempt.cz.
.

ttl:P“dd “dt tv,R05|cka Datummm Carvas ;..gívazgzozzzzzfa
17:00:12 +02'00' senalNumbel=QCA738347

Datum: 20200401 13:57:52 +02'00'

Za prodávajícího Za kupujícího

Jindřich Rosička, jednatel Ing. Michal Čarvaš, MBA předseda
před stavenstva

M U D r_ F ra nt i še k3325&““ŽEZŠÉŠÁŽLZÉFQLÍŽÉÉŠŠ
150951551 „:mum Frannkk Snaškv,

emajj=maškvlmmprcL mkáekav,

St ra 5 k 2 5 497=vAícz 15095155, „„amwm 15043

„m mmm 13 4919 „mm

MUDr. František Stráský, člen představenstva
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