
" Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Preambule

Smluvní strany dne 5.8.2020 uzavřely ,,Smlouvu o dílo". Uzavřená smlouva podléhala povinnosti
zveřejněni v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. Vzhledem k problémům technického
rázu majícIch původ na straně objednatele existuje pochybnost o platném zveřejnění smlouvy, resp.
faktury v registru smluv a tím i o existenci dotčené smlouvy ve smyslu § 7 zákona č. 340/2015 Sb. Za
účelem odstranění této pochybnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 1903 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na narovnání práv a povinností plynoucIch jim
z uzavřené smlouvy takto:

Smluvní strany:
Objednatel - Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400, Ke Kateřinkám 1400/2, 14900 Praha 4
Dodavatel - GTS ALIVE, s.r.o. - Na Maninách 1092/20, Praha 7, 170 00, Holešovice

Uznávajlzávaznou objednávku, ze dne 5.8.2020

Znění objednávky: Předmětem této smlouvy je zajištěni bezkontaktních, identifikačních,
bezpečnostních a jiných technologň s možnosti využiti průkazů.

Hodnota objednávky : 140 577,- bez DPH (170 098,17 vC. DPH)
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1. Název:

lČ,
Sídlo:
Zápis v rejstříku:
zastoupeni:
{dále jen ,,G75")

1.2. Název:

GTS ALIVE s.r.o.
26193272
Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7
OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78560
Tomáš Vyskočil, jednatel

Základniškda, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

lČ: 61388483
Sídlo: Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha 4
zastoupen': Mgr. jiří Š"mon, ředitel
(dále jen ,,Objednatel")

2. Účel
2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") je zajištění

využití bezkontaktních, identifikačních, bezpečnostních a
jiných technologii s možnosti využiti identifikačních
průkazů, a to ve fyzické nebo digitálnI formě pro různé
funkce za využiti hardware a software dodaného GTS, to
vše způsobem dle určeni Objednatele a pro účely
Objednatele.

2.2 Objednatel si zvolí komponenty nabízené GTS a GTS dle
těchto komponentů zajisti dodávku přIslušného hardware,
zajištěni přístupu k software, proškdeni Objednatele
v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a možnost
Objednatele využívat po touto smlouvou sjednanou dobu
software GTS.

2.3 Systém dodávaný GTS umožňuje integraci do Školního
informačního systému Bakaláři včetně propojení na
elektronickou třIdnI knihu, pokud je toto součástí díla dle
této smlouvy.

2.4 Účelem této smlouvy je také ošetřeni licenci k využití
software po dobu sjednanou touto smlouvou.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností
smluvních strany při zajištění díla ze strany GTS pro
Objednatele.

3.2 Předmětem díla je:
3.2.1dodávka, instalace a proškolenI k využití hardware (dále

jen ,,hardware"),
3.2.2 zajištěni přístupu k software a poskytnutílicence k využiti

software (dále je n ,,so/Mare°').
3.3 Přesná specifikace částí díla v podobě hardware a software

a případně volitelného přis|ušenstvÍ je upravena v přiloze č.
1 - nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy {dále
jen ,,příloha č. l").

3.4 Dílo vždy obsahuje:
· dodávku všech potřebných komponentů, resp. součástí

hardware dle přílohy č. 1- dle části ,,jednorázové položky

- hardware" (,,hardware")
· instalace a zaškoleni Objednatelem určených pracovníků

k práci s hardware a software v termínu stanoveném GTS
po dohodě s Objednatelem,

· instalace a uvedení do provozu software dle přílohy č. 1
- konkrétní druh software dle části ,,pravidelné platby"
(,,softwa re").

3.5 před mětem smlouvy je pouze dodávka, instala cc a
zprovoznění díla v rozsahu dle přílohy č. 1 za podmínek
stanovených touto smlouvou, přičemž objeď natel bere na
vědomí, že k dodávce díla či jeho části je GTS oprávněna
využit subdodavatele v podobě odborné společnosti bez
nutnosti dalšího souhlasu Objednatele (dále jen
,,subdodavatel").

3.6 předmětem smlouvy rovněž není vývoj software, servisní,
pozáručniči jiné obdobné služby.

4. Hardware
4.1 Objednatel je povinen veškeré, případně zjištěné vady

uplatnit písemně (včetně elektronické formy) na adrese
sídla GTS.

4.2 gts poskytuje plnou záruku na hardware (tj. že budou
zachovány všechny jeho funkcionality s ohledem na účel
této smlouvy) po dobu 24 měsíců od předáni hardware
(případně jednotlivých komponentů). Věta předchozí se
neuplatňuje pro akumulátory s tím, že záruka pro
akumulátory je poskytnuta po dobu 6 měsíců od předání
hardware, resp. jednotlivého komponentu. Záruka se
neuplatňuje na poškození hardware způsobené

'Objednatelem, 1jžÍvánÍm hardware v rozporu s pokyny
GTS, dodavatele GTS, s manuálem či pokyny výrobce nebo
poškození přÍrodnjmi vlivy a třetími osobami.

l. strana z celkových 4 stran smlouvy o dílo



5. Software
5.1 Software se rozumí program (programy pro funkce)

specifikovaný v příloze č. 1 - část pravidelné platby.
5.2 GTS poskytuje touto Smlouvou Objednateli oprávněni k

výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) k software, tj.
právo užit software k účelům předvídaným touto
smlouvou, a to za nás|edujÍcÍch podmínek:

5.2.1 licence je udělována ja ko nevýhradní;
5.2.2 licence je udělována na dobu jednoho roku, ledaže je

v příloze č. 1 uvedena výslovně doba jiná, s možností
automatického prod|ouženi dle ustanoveni této
smlouvy;

5.2.3 Licence je udělována bez územního omezeni, přičemž
server GTS, na kterém bude software provozován,
bude umístěn v Evropské unii;

5.2.4 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen software
užit v souladu s touto smlouvou; případným nevyužitím
software není dotčeno právo GTS na sjednanou cenu
software.

5.3 Objednatel nesmí nad rámec nezbytný k řádnému využiti
software v souladu s účelem této smlouvy:

5.3.1 software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části, nebo
vytvářet odvozené verze software či jiná odvozená díla.

5.3.2 nabízet nebo umožňovat uživánÍ software třetím
osobám, ať již úplatně nebo bezúplatně. Objednatel
mimo jiné není oprávněn sdělovat přístupové údaje k
software jakékoliv třetí osobě, k čemuž se rovněž
zavazuje proškolit své pověřené zaměstnance.

5.3.3 software zpětně a nalyžovat, dekompilovat, upravovat,
adaptovat, překládat, převádět do zdrojového kódu
nebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód
software s výjimkami výslovně povolenými zákonem, a
nesmí ani udělit souhlas k těmto činnostem třetím
osobám.

5.4 objednatel prohlašuje, že bude používat software jen
způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními
předpisy, především v souladu s platnými omezeními
vyp|ývajÍcÍ z autorského práva.

5.5 GTS Objednateli odpovídá za to, že řádným využitím
licence k software ze strany Objednatele v souladu s touto
smlouvou nedojde k porušení žádných právních předpisů
(zejména autorských či jiných práv třetích osob. GTS
neodpovídá za užiti licence Objednatelem v rozporu s
touto smlouvou, dokumentací k software nebo jinými
instrukcemi dle pokynů k software.

6. Práva a povinnosti GTS

6.1 GTS dodá systém do 30.9.2020. V případě, že nebude
za jištěna veškerá součinnost či připravenost ze strany
Objednatele, je GTS oprávněno lhůtu dodáni prodloužit na
termín, který bude Objednateli sdělen. GTS se zavazuje ve
lhůtě do 30 kalendářních dní od dodáni systému dle věty
první zajistit funkčnost všech dÍ|čÍch komponentů, přičemž
Objednatel se zavazuje k tomuto poskytnout GTS veškerou
nezbytnou součinnost. Objednatel se zavazuje provést do
30 dni od dodání systému dle věty první kontrolu a sdělit
GTS veškeré případné závady. Objednatel se zavazuje, po
případném odstranění závad ze strany GTS, provést
kontrolu odstraněni závad a neprodleně, nejdéle do 5 dní
sdělit zjištěné jiné závady v souvislosti s odstraněnými
závadami. Pokud je souČásti díla funkcionalita v podobě

identifikace mobilním telefonem, lhůty dle věty druhé činí
60 kalendářních dní.

6.2 Všechny komponenty hardware odpovídajÍ technickým
požadavkům na výrobky dle platných právních předpisů.

6.3 Servisní zásah k odstranění závady bude proveden
maximálně do 72 hodin od nahlášeni závady, a to
v pracovních dnech dle závažnosti nahlášené závady.
Pokud konec lhůty připadne na státní svátek, víkend či jiný
den pracovního klidu, bude termín odstranění závady
přiměřeně prodloužen a sdělen Objednateli.

6.4 GTS je oprávněno odepřít přistup do systému Objednateli,
pokud bude zjištěno, že Objednatel neuhradil cenu díla, být
částečně, dle této smlouvy.

6.5 Objednatel bere na vědomí, že pokud je součástí díla
funkcionalita v podobě identifikace mobilním telefonem,
GTS neodpovídá za kompatibilitu všech druhů mobilních
telefonů s dílem.

7. Práva a povinnosti Objednatele
7.1 Objednatel umožní přístup pracovníkům GTS,

subdodavateli a jejich smluvním partnerům do svét'^
areálu za účelem instalace díla, odzkoušeni a případné.
následného servisu na dobu nezbytně nutnou. Přistup
bude umožněn v čase stanoveném vzájemnou domluvou
Objednatele a GTS.

7.2 Objednatel zajistí připravenost objektu pro provedení díla,
zejména přípravu základní kabeláže podle pokynů GTS.
Tímto se rozumí příprava veškeré nezbytné kabeláže, která
je potřebná pro napojení hardware a kterou se dle přílohy
č. 1 nezavázal zajistit gts. Pokud je objekt pro provedeni
díla na adrese jiné, než adrese Objednatele v přIloze č. 1,
zavazuje se Objednatel o tomto informovat GTS
prokazatelně nejpozději při podpisu této smlouvy. Smluvní
strany si výslovně sjednávají, že po dobu, kdy je Objednatel
v prodlenís přípravou základni kabeláže, nenIGTS povinno
provádět dílo dle této smlouvy, přičemž Objednatel bere
na vědomi, Že dílo není možné provést ani dokončit bez
provedeni přípravy základni kabeláže ze strany
Objednatele dle pokynů GTS.

7.3 Objednatel se zavazuje písemně potvrdit převzetí d/('
přičemž je oprávněn při převzetí případně vytknoäc
doložitelné a specifikované vady díla konkrétním zápisem
do předávacího protokolu obsahujicím odůvodněni.

7.4 Objednatel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku
faktického předání, byť části díla, zejména od okamžiku
předáni části hardware.

7.5 objednatel se zavazuje po převzetí díla toto okamžitě
zkontrolovat a nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní od
převzetí dila/Části díla sdělit GTS případné výhrady či vady.
V případě, že dojde ke zjištěni vad systému a jejich
včasnému prokazatelnému upIatněnI u GTS ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat
odstraněni vad, které byly uplatněny oprávněně, a to ve
lhůtě, kterou sdělí Objednateli GTS.

7.6 Smluvní strany se tímto vzdávaji svého práva na náhradu
Škody a nemajetkové újmy jakožto závazku vzniklého
v důsledku porušeni některého ustanovení této smlouvy
vůči druhé smluvní straně, s výjimkou případů, kdy to
zákon výslovně vylučuje.
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8. Cenové podmínky

8.1 Cena díla je sjednána vpříloze Č. 1 - nabídka, a to
následovně:

Cenou díla se rozumí cena za dodáni, instalaci a
proškolení k využití hardware a software, cena dopravy,
a je stanovena rozpočtem s výhradou dle ustanoveni níže
v prvničásti přílohy Č. 1,,název položky" položkově s tím,
že celková cena díla (dále jen ,,cena díla") je 140.577 kč
bez DPH, tj. 170.098 vc. dph.

8.2 Cena za licence je sjednána v příloze č. 1 - nabídka, a to
následovně:

Cenou za licence se rozumí odměna za poskytnutIlicence
k využiti software za stanovené jedno období, které je
jedním měsícem a je stanovena a sjednána položkově
v části ,,pravidelné platby", přičemž pro zjištěni celkové
ceny je nutno položky v části ,,pravidelné platby" sečíst
(dále jen ,,cena licence"). Za první období se považuje září
- prosinec 2020 a celková cena této licence činí 3.984 KČ
bez 0pH,tj. 4.821kč vC. dph.

8.3 SmtuvnI strany si výslovně sjednávají možnost
" jed nostra nné ho navýše ní cc ny licence ze stra ny GTS

následovně:
· GTS je oprávněno v případě potřeby oznámit novou výši

ceny licence,
· oznámení GTS, že se cena licence zvyšuje musí být učiněno

písemně nejpozději 60 dní před koncem doby platnosti
licence software s tím, že za písemnou formu se považuje
rovněž forma elektronická,

" GTS je oprávněna navýšit cenu licence o míru inflace
vyhlášenou Českým statistickým úřadem (nebo jeho
nástupcem) za všechny uplynulé celé kalendářní roky od
zahájenislužby, za které tato inflaČní doložka dosud nebyla
uplatněna,

" objednatel má právo navýšení licence odmítnout a to tak,
že Objednatel písemně oznámí GTS, že na dalším trvání
smlouvy nemá zájem, přičemž oznámení Objednatele, že
na dalším trvání smlouvy nemá zájem musí být učiněno
nejpozději 30 před koncem doby platnosti licence software
s tím, že za písemnou formu se považuje rovněž forma
elektronická.

8.4 V případě požadavku Objednatele na dodání dalších částí
díla v podobě hardware jsou smluvní strany oprávněny
uzavřít další objednávku k této smlouvě, a to v podobě
obdoby přílohy č. 1 (dále jen ,,nová d//č/ smlouva"). Nová
d|'|čí smlouva může být uzavřena i opakovaně s tím, že
původní dÍ|čÍ smlouva není zrušena, ledaže si to smluvní
strany výslovně ujednají. Veškerá práva a povinnosti se
vždy u každé nové dÍ|čÍ smlouvy řídí touto smlouvou.

8.5 Smluvní strany si tímto sjednávají a Objednatel výslovně
souhlasIs tim,Že cena díla je cenou stanovenou rozpočtem
s výhradou, že není zaručena úplnost rozpočtu ve smyslu
ustanoveni § 2622 občanského zákoníku. objevI-li se
potřeba čin nosti neza h rnutých v roz počtu, je GTS
oprávněno zvýšit cenu díla o tyto položky. Předpokládaná
cena systému (díla) může být upravena dle skutečnosti,
které vyvstanou nebo budou zjištěny při instalaci, úprava
však vždy musí být odsouhlasena oběma stranami.
v případě, že je úprava předpokládané ceny díla vyšší než
15% předpokládané ceny, bude o této skutečnosti sepsán
dodatek.

8.6 Jakékoliv další požadované služby, dílo Či jiné plnění nad
rámec výslovně uvedený v této smlouvě, bude GTS účtovat

plněni nad rámec sjednané ceny systému dle aktuálního
ceníku. P|atebni podmínky se řÍdíč|ánkem 9.

8.7 V případě, že dojde k prodloužení licence software,
zavazuje se Objednatel uhradit pro další období cenu dle
ustanovení této smlouvy - zejména dle článku 8 a 9.

g. Platební podmínky, licence a převod vlastnického práva

9.1 Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě
daňového dokladu - faktury vystavené GTS a doručené
elektronicky Objednateli.

9.2 Splatnost ceny díla se sjednává následovně:
Splatnost ceny díla činí 14 dní od provedení vyúčtováni
Objednateli, které je GTS oprávněno učinit po předánÍdj|a,
resp. části díla týkajÍcÍ se hardware (dle odst. 3.2.1 této
smlouvy).

9.3 Splatnost ceny licence se sjednává následovně:
Splatnost ceny licence pro první období stanovené dle
této smlouvy činí 14 dní od provedení vyúčtováni
Objednateli, které je GTS oprávněno učinit po předáni
díla, resp. části díla týkajÍcÍ se software (dle odst. 3,2.2
této smlouvy). Pokud dojde k automatickému
prodloužení této smlouvy, cena licence je totožná pro
každé období dle ceny licence pro období první, ledaže
došlo k jednostrannému navýšení ceny licence ze stra ny
GTS dle této smlouvy, s tím, že splatnost ceny licence pro
další období je 15 dni před prvním dnem nového období.

9.4 Okamžikem úplného uhrazeni ceny díla a zároveň ceny
licence pro první období získává Objednatel licenci pro
užitisoftware dle ustanovení této smlouvy pro dané
období.

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Smluvní strany chtějí dostát všem povinnostem, které
vyplývají z NařIzenI Evropského parlamentu a Rady {EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařIzeni o ochraně osobních údajů) (v tomto
článku dále jen jako ,,Nařízenľ').

10.2 Tento Článek smlouvy upravuje vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů,
ke kterému při plnění této smlouvy dochází.

10.3 Pro účely tohoto článku se za správce osobních údajů
považuje Objednatel a za zpracovatele osobních údajů se
považuje gts.

10.4 gts výslovně prohlašuje, že je schopno poskytnout
dostatečné záruky zavedeni vhodných technických a
organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana
subjektů osobních údajů a jejich práv.

10.5 Objednatel pověřuje GTS zpracováním předaných a
v souvislosti s touto smlouvou získaných osobních údajů,
přičemž povaha a účel zpracování, předmět a doba
zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektu údajů
jsou definovány v příloze č. 2. Smluvní strany se dohodly,
že příloha č. 2 bude dodána ze strany GTS nejdéle do
započetí zpracováni osobních údajů elektronicky. Takto
předaná příloha se okamžikem doručenístává součástitéto
smlouvy.

10.6 GTS je oprávněna vyžadovat od Objednatele veškeré
informace týkajÍcÍ se jím prováděného zpracová ni osobních
údajů. gts je dále oprávněna v případě potřeby
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nahlédnout do záznamů Objednatele o činnostech
týkajicích se zpracováni osobních údajů.

10.7 GTS se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s touto
smlouvou, s Nařízením a zvláštními právními předpisy.

10.8 GTS a Objednatel se zavazují:
· zohlednit povahu zpracování a v případě potřeby se

vzájemně informovat o potřebě nových společných
opatřeni,

· s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolnI a
ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů,

· uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu v
souvislosti s účelem jejich zpracováni,

· v případě potřeby poskytnout si vzájemně veškeré
nezbytné informace k doloženi splněni právních
povinnosti,

· umožnit provádění nezbytných auditů a k těmto
auditům přispět, každá strana vždy na své náklady,

· upozornit se vzájemně v případě, že bude zjištěn rozpor
s NařIzenIm nebo právními předpisy, a dohodnout
vhodné řešení.

10.9 GTS se zavazuje všechny osobní Udaje vymazat po ukončení
poskytování služeb spojených se zpracováním, ledaže
k jejich dalšímu uchování existuje jiný oprávněný důvod
zpracovánív souladu s účinnou právní úpravou.

10.10 Objednatel se zavazuje plnit neprodleně a úplně všechny
žádosti subjektů ohledně úpravy, vymazání osobních údajů
a uplatnění jiných práv v souladu s účinnou právni úpravou.

10.11 Osoby, které mají mít přístup k osobním Udajům, nestanoví-
ii tato smlouva jinak, m uší být pouze pověřeni zaměstnanci,
kteří jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou
písemně předem zavázáni m|čen|ivosti.

10.12 GTS je oprávněno využít další zpracovatele. GTS plně
odpovídá za činnosti osob, kterým umožnilo v případech
předpokládaných touto smlouvou přístup k osobním
údajům. GTS se zavazuje Objednateli oznámit každého
nového dalšího zpracovatele. Za oznámeného dalšího
zpracovatele se považuje: Institut mikroelektronických
aplikaci s.r.o., lČ: 45277397 a společnosti uvedené na
www.isicport.cz/zpracovatele. GTS je oprávněno bez
dalšího využít nového zpracovatele, přičemž za
oznámeného dalšího zpracovatele se považují všechny
osoby uvedené na odkaze dle předchozí věty. GTS se
zavazuje na tomto odkaze vést aktuální seznam všech
dalších zpracovatelů.

10.13 Zpracování osobních údajů ze strany GTS probíhá pouze v
souvislosti s účelem, pro který byly poskytnuty. GTS nesmí
osobní údaje bez písemného a výslovného souhlasu
Objednatele zpřístupnit jakékoli třetí osobě. GTS nesmí,
jakkoliv postupovat v otázkách předáni osobních údajů do
třetí země nebo vůči mezinárodní organizaci (mimo EU) bez
povoleni Objednatele.

)

10.14 Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilI na '
odstraněni protiprávního stavu ve vztahu k převedeným "')
osobním Udajům zpracovávaným dle této smlouvy, kterým
by mohlo dojít k porušení povinností stanovených
NařIzenIm, jednáním příslušnou smluvní stranou, a to
neprodleně poté, co taková skutečnost nastane. Smluvní
strany se dále zavazuji, že bude-li to třeba, poskytnou si
vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s
orgány dozoru.

11. Ostatní ujednání

11.1 GTS souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv
Objednatelem, avšak pod podmínkou, že ustanoveni
označená v této smlouvě žlutou barvou budou na základě
ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
spojeni s ust. § Ba a § 9 odst. 1zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v registru smluv
učiněna nečitelnými, neboť se jedná o obchodní tajemství
ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nebo o chráněné osobní údaje ve smyslu Nařízeni.

11.2 Vlastnické právo k hardware na Objednatele přechází
okamžikem úplného uhrazení ceny díla.

11,3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řIdí se právní
vztahy občanským zákoníkem. Všechny případné změny a
doplňky musí mít písemnou formu a budou řešeny
dodatkem této smlouvy.

11.4 Smluvní strany prohlašujI, že základní podmínky této
smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran a každá
smluvní strana měla příležitost ovlivnit jejich obsah.

11.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
11.6 Tato smlouva, resp. zejména část smlouvy týkajÍcÍ se

software se uzavírá na dobu trvánIlicence dle článku 5.2.2.
Smluvní strany si výslovně sjednávají možnost
automatického prod|oužení doby trvání licence dle článku
5.2.2 následovně:
· smlouva, resp. doba trvání licence se automaticky

prodlužuje na další kalendářní rok, pokud Objednatel
písemně neoznámí GTS, že na dalším trvání smlouvy
nemá zájem,

· oznámení Objednatele, že na dalším trvání smlor
nemá zájem musí být učiněno písemně nejpozději 30 Ch,,
před koncem doby platnosti licence softWare s tím, že za
písemnou formu se považuje rovněž forma elektronická.

11.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden
stejnopis obdrží GTS a jeden Objednatel.

11.8 Smbvní strany prohlašujI, že si text smlouvy řádně
přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s nim.

11.9 NedIlnou součástí smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

- Příloha č. 1 - nabídka
- Příloha č. 2 - specifikace zpracovánKsobních údajů

V P,a,e dn, C"! 8.

,
i!
i

V Praze dne 5. 8. 2020

Za Objednatele
Mgr. Jiří Simon, ředitel

4. strana z celkových 4 stran smlouvy o dílo



GTSALIVE
GTS ALIVE s,r.o.
Na Maninách 1092/20
170 00 Praha 7
IČO 26193272 DIČ CZ26193272

tel.: ("420) 226 222 333

FAKTURA DAŇOVÝ
DOKLAD Č.:
0620000179

DATUM A ZPŮSOB PLATBY

DUZP:

' Datum splatnosti:
: Datum vystaveni:

! Způsob platby:

l Variabilní symbol:

Interní číslo:

l

;|ODBÉRATEL
,, Jméno:

16/12/2020 !j
30/12/2020 ;1 Adresa:

16/12/2020 ,l
Převodním příkazem ':

0620000179 , IČO:

OS20000181 DIČ:

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Ke Kateřinkám 1400/2

149 00 Praha 4

Czech Republic

61388483

Název položky Množství Cena položky l MJ Celkem bez DPH % DPH

Fakturujeme Vám dodávku identifikačního systému ISIC PORT.

DPH Celkem

Systém ISIC Port 1 Ks 140,577.00 140,577.00 21% 29,521.17 170,098.17

CELKEM K ÚHRADĚ V CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Banka:

Č. účtu:

IBAN:

SWIFT:

Česká spořitdna, as.
Obraditova 62, 140 00 Praha 4
2984672/0800
CZ62 0800 0000 DO® 0298 4672

GIBACZPX

ROZPIS DPH

Základ DPH

i O % 0.00 0.00
15 % 0.00 0.00

! 21 % 140,577.00 29,521.17

, ' CELKEM K ÚHRADĚ

170,098.17

Celkem
0.00

O.®

170,098.17

170,098.17

,l

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.
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GTSALIVE
GTS ALIVE s.r.o.
Na Maninách 1092/20
1 70 00 Praha 7
IČO 26193272 DIČ CZ26193272

tel (+420) 226 222 333

FAKTUM DAŇOVÝ
DOKLAD Č.:
0621000021

6"aĺ"uň a způsob platby řodbératel
! Jméno. Základni škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

DUZP

Datům splatnosti.

Datum vystaveni

Způsob platby:

Variabilní symbol.

Interní čislo'

22/02/2021

08/03/2021 Adresa.

22/02/2021
Převodním příkazem '

0621000021 IČO

OS21000022 DIČ:

Ke Kateřinkám 1400/2

149 00 Praha 4

Czech Republic

61388483

Název položky Množství Cena poloZky l MJ Celkem bez DPH % DPH DPH Celkem

Fakturujeme Vám za využiti licence systému ISIC PORT

Licenční poplatky za systém ISIC PORT

Doplňujici informace Období: leden · prosinec 2021

12 Ks 990.00 11,952.00 21% 2,509 92 14,461.92

CELKEM K ÚHRADĚ V CZK

6"ankoýní SPOjĚŇT""""" """" """ " "" " """ """"'"" "" """"""l ROZP|ŠĹSWK """ "" "

14,461.92

Banka:

Č. účtu:

IBAN

SWIFT:

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 62, 140 ClO Praha 4
2984672/0800
CZ62 0800 0000 0000 0298 4672

GIBACZPX

Základ DPH Celkem
O % O 00 0.00 O 00

15 % O 00 0.00 0.00

21 % 11,952 00 2,509.92 14,461 92
CELKEM K ÚHRADĚ 14,461.92 i

i _ .__.._. _ .__._.___. ..... _ .-_.__. . _.._- .. ....._..._-.J

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.
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