
Smlouva o

poskytnutí licencí k informačnímu
systému ALVAO

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

ALVAO s. r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČO: 25561561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
33290, DIČ: CZ2S561561, Bankovní účet: vedený u ČSOB
ífslo smlouvy: 540520

(dále jen .Dodavatel" nebo .Smluvní strana")

a

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, se sídlem Rozkošská 2322, 1-lavlíčkův Brod, IČO:
00179230,

(dále jen . Objednatel' nebo . Smluvní strana")

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů tuto:

Smlouvu o dodávce informačního systému ALVAO

(dále jen .Smlouvu")
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1.1

Předmět plnění
Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradnf práva užitf

k softwarovému informačnímu systému ALVAO (dále jen "Systém") ve sjednaném
rozsahu viz. tabulka.

id Produkt

P101 Trvalá licence ALVAO Asset Management 10.3 pro 200 počltaíů

Maintenance na 1 rok ALVAO Asset Management pro 200 počítačů,
P201

cena od druhého roku 21.385, - K; bez DPH)

Celkem cena v Kč bez DPH

89819

první rok zdarma

89819

První rok Maintenance zdarma začíná běžet od data vystavení aktivačních klíčů Trvalé

licence.

2 Cena a fakturace
2.1 Za poskytnuté licence a dle této smlouvy se Objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit

sjednanou cenu ve výši 89 819, - Kč bez DPH, která je specifikována v odst. 1 této
Smlouvy. K této ceně přísluší DPH ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.
Sjednanou cenu se Objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit na základě vystavené
faktury, tak že faktura za softwarové licence v i\. 1.1 této Smlouvy bude vystavena do
10 dnů po podpisu této Smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 14 dnů ode dne, kdy
byla Objednateli doručena.

3

3.1

Předání a převzetí plnění
Dodavatel vystaví Objednateli aktivaínf klíče pro provoz systému v rozsahu dle či. 1.1
této Smlouvy do pěti (5) pracovních dnů od připsání ceny za softwarové licence na
účet Dodavatele.

jméno

pro zasílání liceninfch aktivačních klfčů
email

3.2 V případě, že je Dodavatel v prodlení dle či. 3.1 této Smlouvy vzniká Objednateli
právo na smluvní pokutu ve výši dvě setiny (0,02) procenta z ceny plněnf za každý
den prodlení vyjma případů, kdy je zpoždění Dodavatele způsobené nesoučinností
Objednatele nebo Vyšší mocf,
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4.1

4.2

Právo užití, záruka
Právo užití Systému, které podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva
duševního vlastnictvf a které má podle smlouvy být převedeno na Objednatele,
přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení ceny plnění. Objednatel je na
základě práva užití oprávněn užívat Systém v souladu s Licenčními podmínkami
výrobce.

Záruínf lhůta na poskytnutý Systém je dvanáct (12) měsíců od dne převzetí a řídí se
dle Licenínfch podmínek výrobce Systému.

5 Ochrana dat a informací
5.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem

obvyklým jako při utajování vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají
navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti takových principů utajení
důvěrných informací.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že smluvnf ceny dle této smlouvy představujf obchodní
tajemství Dodavatele.

5.3 Dodavatel je oprávněn uvádět ve svých marketingových materiálech jako referenci
identifikační údaje Objednatele (víetně loga) spolu se skutečností, že Objednateli
jsou poskytovány produlcty ALVAO.

5.4 Objednatel umožní Dodavateli vypracováni případové studie ohledně rozsahu a

způsobu užívání produktů ALVAO Objednatelem a poskytne Dodavateli pro
vypracování případové studie nezbytnou součinnost, zejména poskytne potřebné
informace ohledně užívání produktů ALVAO Objednatelem. Vypracovanou
případovou studii žárle Poskytovatel Dodavateli k odsouhlasení. Objednatelem
odsouhlasená případová studie, včetně identifikace Objednatele, může být
Dodavatelem využita k propagaci produktů AVLAO, zejména může být presentována
potenciálním zákazníkům.

5.5 Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o umožnění tzv. referenční návštěvy,
spoífvajfcf v umožnění přístupu Dodavatele a jím vybraných třetích osob (zej m.
potenciálních zákazníků) do provozovny Objednatele, kde jsou produkty ALVAO
užívány a prohlídku způsobu jejich užívání. Žádost o umožnění referenční návštěvy
musí být Objednateli sdělena alespoň pět (5) pracovních dnů před navrhovaným
terminem jejího provedení. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbyteíného
odkladu, zda s provedením referenínf návštěvy souhlasí. Veškeré Podmínky
provedení referenční návštěvy budou vždy dohodnuty předem.
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6 Závěrečná ustanovení
6.1 Tato Smlouva, včetně práv a povinností vyplývajfcfch nebo vztahujfcfch se ke Smlouvě

se řídí pávem České republiky bez ohledu na ustanovení ohledně volby práva.
6.2 Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

Strana obdrží pojednám.
6.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem a úíinnosti dnem jejího zveřejnění v

registru smluv. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice
Havlíikův Brod je státní příspěvkovou organizacf. Může tak mft povinnost zveřejnit
tuto smlouvu nebo její části ď jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v
rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona i. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím nebo v rámci projektu státu otevřená data. Strany této smlouvy
s tfmto zveřejňováním informacf souhlasí.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jf a zavazují
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle
jejich svobodné a vážné vůle.

Dodavatel

Ve Žďáru nad Sázavou, dne
Objednatel
v, ., dne

Batum:2021. 01ď8
13^1:34 401'00'

CCtunK2flai. B1.11
(iaihip-rtnw

Ing. Radek Grodl

jednatel spoleiností
ALVAO s.r.o.

Mgr. Markéta Holubová
fedHelka
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
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