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Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 a nás/, zákona 6. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezí:

OBJEDNATELEM
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá
10: 00843989 ^ DIČ: CZ00843989 Qe pTátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990'6. J. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

(dále také Jen "FNO")

POSKYTOVATELEM
"FoxCom", s. r. o.
sídlo:

IČ:
Zapsaná v

Zastoupena:
(dále jen
"poskytovatel nebo
"programátor")

Na Podlesí 1439, 432 01 Kadaň

64050696

obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 9813
Ing. Tomášem Liškou, PhD.

Základní ustanovení

Poskytovatel se zavazuje provádět níže uvedené činnosti a objednatel se zavazuje zaplatit
sjednanou cenu.

Předmět plnění

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět dle jeho požadavků Programátorské
práce. Tato smlouva je rámcová a objednatel se tímto nezavazuje k objednáni celého
předpokládaného objemu ze ZD. Postupně objednatelem budou předávány jednotlivé
specifikované požadavky, jejichž realizace podléhá vždy dohodě o ceně a terminu.

. Programátorské práce budou prováděny podle předaných specifikací nebo podle
zdrojového kódu stávající nahrazované aplikace.

. Na jednotlivé aplikace (nebo jejich úpravy a rozvoj) bude vždy v jednotlivých
objednávkách dohodnuta pracnost v élověkodnech k objednatelem zvolené
technologii a termín dodáni. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že opravy chyb
programátora nebudou objednatelem hrazeny.

. Práce budou akceptovány až po jejich ověřeni v ostrém/produktivním provozu v délce
minimálně jednoho měsíce za podmínky, že nebudou vykazovat žádné vady bránici
provozu a poéet drobných vad nebránících provozu nebude větší než tři. Pokud
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nebude schopen Poskytovatel splnit tato akceptačni kritéria do třech měsíců od
dohodnutého terminu dodávky, je objednatel oprávněn od dílci dohody na realizaci
tohoto požadavku bez povinnosti úhrady ceny odstoupit. Tím není vyloučeno
ustanoveni 61. VI odst. 2 smlouvy.

Zadavatel je oprávněn požadovat přítomnost programátora ve FNO. Náklady na
cestu a ubytováni programátora jsou již zahrnuty v ceně nabízené sazby za jeden
člověkoden práce.

Programátor se zavazuje v případě plnění programátorských prací v sídle
objednatele dodržovat předpisy na ochranu zdrávi při práci, se kterými byl seznámen.

Autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictví k nově vyvinutým
aplikacím a Jejich příslušenstvím (myšlena zejm. dokumentace) i 'k novým
funkcionalitám vyvinutým ke stávajícím aplikacím budou patřit výhradně objednateli.

Poskytovatel je povinen své práce zdokumentovat. Součásti bude vždy řádný popis
jednotlivých nových funkcionalit vyvinutých poskytovatelem, tak aby objednatel mohl
plně poskytovat podporu dané funkcionality v rámci FNO.

Termín zahájení:
Termín ukonéeni:

Termín plněni

od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
neuréito

IV.
Místo plněni a způsob předáni předmětu díla

Místem plněni je sídlo objednatele.

Činnost bude poskytována v areálu objednatele, pokud se obě strany nedohodnout jinak. O
akceptaci diléiho požadavku bude sepsán a podepsán oběma stranami příslušný akceptaéni
protokol.

v.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly
na ceně 700, - Ke bez DPH za 1 hodinu poskytováni služeb. K ceně bude připočtená
příslušná sazba DPH.

2. Nárok na zaplaceni ceny na základě dílčí objednávky vznikne programátorovi po splněni
akceptačnich kritérií v souladu podmínkami stanovenými v 61. II této smlouvy a jednotlivé
diléí objednávce.

3. Cena je splatná na základě faktury vystavené poskytovatelem, která musí obsahovat:
číslo smlouvy,
označeni faktury, datum vystaveni, datum splatnosti,
název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i poskytovatele,
předmět plnění,
fakturovanou částku,
označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
náležitosti dle zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

str. 2



Fakultní nemocnice Ostrava ev. Číslo objednatele: 02/OVZ/20/ -OD

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava ev. číslo poskytovatele:

4.
5.

podepsané akceptačni protokoly dle IV této smlouvy
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeni na adresu: efakturace1@fno. cz.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel
oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit poskytovateli. Ten ji podle charakteru nedostatků
buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová íhůta
splatnosti.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

VI.
Sankční ustanovení

Objednatel se zavazuje při prodleni se zaplacením faktury zaplatit poskytovateli úrok
z prodleni ve výši stanovené předpisy občanského práva.
Poskytovatel se zavazuje při nedodržení smluveného terminu plněni zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 . 000, - Kč za každý den prodlení u každého dílčího požadavku.
Poskytovatel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se
souhlasem objednatele. V případe porušeni této povinnosti se poskytovatel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí poskytovatel vedle škody, která vznikne objednateli
porušením povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Vil.
Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemné, a to formou
číslovaných dodatků.

Postoupeni pohledávky vzniklé na základe této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí
straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je
neplatné.

Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží pojednám.
Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve
dnem zveřejnění v Registru smluv.
V souladu se zákonem 6. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni,
poskytovatel souhlasí s uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn
a dodatků.

Smlouva se uzavírá na dobu neuréitou max. však do vyčerpáni flnanéniho limitu
2 000 000, - Kč bez DPH za dobu 48 měsíců.

V Ostravě, dne lf-. ,̂ . 3^/f V Teplicích, dne 27. 10.2020

;ultní nemocnice Ostrava
lUDr. Jiří Havriant, MHA

ředitel

Ing. Tomáš Liška, Ph. D.
jednatel "FoxCom" s. r. o.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
l? fatopldu 17SO, 708 52 Oitra. a-Ponjba
T<l:*<205S>i7], ]], f";.,;, 5g""34"
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