Agentura komunika čních a informačních systémů
Vlastina ulice, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 78076/2021-3255

Smlouva na nákup licencí
č. 21111000149

Pořízení DDNM – komerční software a prodloužení licencí

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing.
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo bankovníh
Kontaktní osoba:
Pověřená osoba z
Adresa pro doruč
ulice, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 160 01,
datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel“)

ina

a
Notes CS a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6293
Sídlo: Türkova 2319/5b; 149 00 Praha 4
IČO: 26140161
DIČ: CZ26140161
Jejímž jménem jedná: Daniel Lukavský; statutární ředitel
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu:
Kontaktní o
telefon
e-mail:
datová
Adresa pro doručování korespondence: Türkova 2319/5b; 149 00 Praha 4
(dále jen „poskytovatel“)
společně též jako („smluvní strany“)
se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a podle příslušných ustanovení
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“) a uzavírají
na nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení, podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném a účinném znění, v elektronickém nástroji NEN pod systémovým
číslem: N006/20/V00029553, tuto smlouvu na nákup licencí a poskytnutí licencí ke stávajícímu
softwaru (dále také jen „smlouva“):
II.

Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje dodat a poskytovat na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele předmět smlouvy, jenž je blíže definován v čl. II. odst. 2.2.. této smlouvy a
objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit poskytovateli cenu.
2.2. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele:
a) dodat objednateli licenční oprávnění k softwaru definovaného v přílohách č. 1 až 10
této smlouvy k užívání v rezortu Ministerstva obrany České republiky (dále jen
„MO“) zahrnující technickou podporu (maintenance), (dále také jako „software“).
b) dodat nové licence k užívanému software ve formě prodloužení licence k softwaru dle
přílohy č. 1 až 10 této smlouvy (dále také „služba“).
III.
3.1

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení komerční licence softwaru a prodloužení SW IS MO dle
oprávněných požadavků jednotlivých organizačních celků resortu MO, dále obměna
zastaralého software s ukončeným cyklem vývoje (podpory).
IV.

4.1

4.2

Cena

Nejvýše přípustná cena za nákup softwaru a poskytnutí služby dle čl. II této smlouvy
se sjednává ve výši 1.489.292,00 Kč bez DPH a ve výši 1.802.043,32 Kč s DPH (slovy
jedenmiliónosmsetdvatisícčtyřicettři korun 32/100 korun českých). V takto stanovené ceně
budou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s plněním této smlouvy (např.
DPH, náklady na dokumentaci, dopravné, clo, odměna autorovi dle § 2374 odst. 1 ObčZ
apod.)
Kalkulace ceny za nákup softwaru a poskytnutí služby je stanovena v přílohách č. 1 až 10 této
smlouvy.
V.

Doba a místo plnění

5.1. Poskytovatel se zavazuje dodat předmět smlouvy dle čl. II odst. 2.2. této smlouvy nejpozději
do 30 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5.2. Poskytovatel je v termínu dle čl. 5.1. povinen dodat do místa plnění licenční soubor (aktivační
klíče) na nosiči dat a písemný dokument potvrzující platnost a aktuálnost licencí včetně
technické podpory současně.
5.3. Místem dodání licencí a dokumentů uvedených v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy ve smyslu
čl.II. této smlouvy je Agentura komunikačních a informačních systémů, Vlastina ulice, 160
01 Praha 6 – Ruzyně.
5.4. Místem plnění pro poskytování technické podpory ve smyslu čl. II odst. 2.2. písm. a) této
smlouvy je Agentura komunikačních a informačních systémů, Generála Píky 1, 160 00 Praha
6 – Dejvice.
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VI.

povinnosti smluvních stran

6.1. Poskytovatel je povinen dodat pro nově dodávaný software objednateli licenční soubor
(aktivační klíče) společně s instalačním médiem na nosiči dat (např. CD/DVD/FLASH).
6.2. Poskytovatel je povinen dodat pro již vlastněný software objednateli dodat licenční klíče,
nebo licenční soubory na nosiči dat (např. CD/DVD/FLASH) nebo na emailovou adresu
elektronicke_licence@army.cz dle upřesnění dle přílohy č. 1 až 10 této smlouvy.
6.3. Pokud je některá služba aktivována na konkrétní emailovou adresu, zašle objednatel
dodavateli e-mail s fakturačními údaji.
6.4. Pověřená osoba není oprávněna ani povinna dodací list podepsat, jestliže údaje v něm
obsažené nejsou pravdivé. Jedno vyhotovení dodacího listu obdrží objednatel při jeho
podpisu, druhé je poskytovatel povinen zaslat objednateli jako nedílnou přílohu faktury daňového dokladu (dále jen „faktura“) a třetí vyhotovení si poskytovatel ponechá.
6.5. Objednatel má právo kdykoliv kontrolovat plnění závazků poskytovatele dle čl. II. této
smlouvy osobou jím pověřenou. Poskytovatel je povinen objednateli a jím pověřené osobě
provedení této kontroly umožnit.
VII.

Licenční ujednání

7.1. Poskytovatel prohlašuje, že předmětný software a služba dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
podléhá ochraně autorských práv a je dílem ve smyslu AutZ.
7.2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy na právního nástupce této strany.
7.3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva užít
předmětný software a služby vymezené v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy a je ve smyslu AutZ
oprávněn uzavřít s objednatelem tuto smlouvu. Pokud toto prohlášení není pravdivé, nahradí
poskytovatel objednateli škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikla.
7.4. Poskytovatel uděluje objednateli užívací právo k předmětnému software a službě, vymezené
v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem nevýhradní licence a získává
oprávnění ji využít pro svou potřebu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou
a dokumentací k předmětnému software.
VIII.

Platební a fakturační podmínky

8.1. Nárok na úhradu ceny za předmět plnění poskytovateli dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
vzniká za podmínky podpisu dodacího listu objednatelem nebo jím pověřenou osobou
na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (dále jen jako „faktura“)
za dodané zboží, bezhotovostní formou na bankovní účet poskytovatele.
8.2. Po vzniku práva na úhradu ceny za předmět smlouvy dle čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy,
doručí poskytovatel fakturu objednateli na doručovací adresu objednatele (Agentura
komunikačních a informačních systémů, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 - Ruzyně), a to do 10
(deseti) pracovních dnů v jednom originálním vyhotovení.
8.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 435 ObčZ. Dále musí faktura
obsahovat zejména tyto údaje:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
-

rozpis cen po jednotlivých položkách předmětu smlouvy;

-

přesnou fakturační adresu objednatele:
Objednatel
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

160 00 Praha 6 – Hradčany
Konečný příjemce:
Agentura komunikačních a informačních systémů
Vlastina ulice,
160 01 Praha 6 – Ruzyně.
K faktuře musí být připojen originál dodacího listu, podepsaný pověřeným zástupcem
objednatele.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Objednatel zaplatí cenu dle faktury nejpozději do 30 dnů (třiceti) ode dne obdržení faktury
objednatelem.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch poskytovatele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovateli vystaví
fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu
doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
Stanoví-li poskytovatel v nově vystavené faktuře datum splatnosti v rozporu s čl. VIII. odst.
8.6. této smlouvy, pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně
uvedenému údaji přihlížet.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí,
že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.

IX. Záruční podmínky, přechod vlastnictví, odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu
9.1. Poskytovatel uzavřením smlouvy poskytuje objednateli záruku v souladu s ustanovením
§ 2113 a násl. ObčZ za funkčnost aplikací a exportů po celou dobu platnosti jednotlivých
licencí, a to od data jejich převzetí objednatelem za to, že hmotné nosiče dat jsou
v bezvadném stavu, programový i datový soubor je zaznamenán bezchybně a softwarový
produkt lze užívat v souladu s účelem této smlouvy.
9.2. Poskytnutím záruky poskytovatel přejímá závazek, že předmět smlouvy nebo jakákoliv jeho
část bude po celou záruční dobu způsobilá k užívání, ke kterému je svou povahou určena,
bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada
předmětu smlouvy, má se za to, že touto vadou předmět smlouvy trpěl již v době předání.
9.3. Záruční doba neběží:
9.3.1. po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět smlouvy pro jeho uplatněná
práva ze záruky, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat
pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;
9.3.2. po dobu, po kterou poskytovatel odstraňuje vady díla, za které odpovídá, a které sice
nebrání objednateli v řádném užívání předmětu smlouvy, ale vyskytnou se opakovaně.
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9.5. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad poskytovateli až do dne,
kdy poskytovatel bezezbytku odstraní reklamované vady.
9.6. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích
ustanovení neběží.
9.7. Pověřenou osobou objednatele pro nahlašování vad je supervizor KIS. Tato pověřená osoba
objednatele bude vady nahlašovat poskytovateli datovou schránkou na adresu: dhbfe2r.
9.8. Poskytovatel je povinen reagovat do 3 pracovních dnů od nahlášení vady/požadavku
objednatelem. Poskytovatel obratem, nejpozději do následujícího pracovního dne zašle
objednateli písemné potvrzení o tomto nahlášení a zahájí vyřizování reklamace.
9.9. Poskytovatel je povinen identifikovat nahlášenou vadu nebo poruchu licence a odstranit
nahlášenou vadu nebo poruchu software produktu do plně funkčního stavu. Poskytovatel
navrhne termín nápravy dle její závažnosti, nejdéle však do 30-ti dnů od uplatnění práva
z vadného plnění.
9.10. Pracovní doba objednatele je v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin.
9.11. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 – 2125 ObčZ.
X.

Katalogizace

10.1. Smluvní strany se dohodly, že nově dodávaný vyjmenovaný software bude předmětem
katalogizace ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“)
následujícím způsobem:
Název

JKM

TPS

TPP*

ÚT

Dle výsledku shora uvedeného zadávacího řízení pro části veřejné zakázky č. 2, 8
a 10 není předmětem katalogizace žádný software této smlouvy.

není

není

není

není

*TPP 4 – s dovětkem „jako na položku nehmotného a nemovitého majetku.
10.2. Poskytovatel se zavazuje, že na všechny stanovené položky dodá Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSk SOJ“) - náměstí
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 - soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK“) podle pokynů uvedených v příloze č. 4 „Katalogizační doložka“ této smlouvy.
Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající
nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad
po ověření předloženého SPÚK vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění
katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží a fakturace. Poskytovatel
se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží (software produktu)
k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění
katalogizačních dat Oddělení katalogizace majetku Úřadu.
10.3. Je-li poskytovatel dodavatelem zboží (software produktu), které je již katalogizované, nemusí
katalogizaci provést, ale zavazuje se při předání zboží (software produktu) předat stanovisko
Úř OSK SOJ současně s požadovanou dokumentací uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 a 6.2. této
smlouvy.
10.4. V případě, že poskytovatel nebude z objektivních důvodů moci objednateli předat stanovisko
současně s dodávkou ostatních částí věci a související dokumentací, stanoví mu objednatel
přiměřenou lhůtu pro dodání tohoto stanoviska.
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XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
11.1.1. za prodlení se splněním povinnosti poskytovatele dodat řádně a včas licence,
vč. písemného dokumentu potvrzující platnost a aktuálnost licencí včetně technické
podpory ve lhůtě sjednané v čl. V. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů;
11.1.2. za prodlení se splněním povinnosti poskytovat technickou podporu v rozsahu odborné
technické pomoci, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé
koruny dolů;
11.1.3. za prodlení poskytovatele s reakcí na nahlášení vady delší než je lhůta dle čl. IX. odst.
9.8. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den
smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč;
11.1.4. za prodlení poskytovatele s řádným odstraněním vad ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.9. této
smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % ze smluvní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené
na celé koruny dolů;
11.1.5. v případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy
dle čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za porušení
smlouvy stanovenou ve výši 10 % z ceny díla celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé
koruny dolů.
11.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u poskytovatele výzvou. Poskytovatel
je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu bankovním převodem na bankovní účet
objednatele do 30 dnů od doručení této výzvy.
11.3. Smluvní pokutu zaplatí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
XII.

Zánik smluvního vztahu

12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů
stanovených ObčZ také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele
pro její podstatné porušení poskytovatelem, dále v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek realizace veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
12.2. Podstatným porušením povinností ze strany poskytovatele se rozumí zejména:
12.2.1. prodlení poskytovatele s dodáním předmětu plnění (čl. II odst. 2.2.) této smlouvy
vč. písemných licenčních dokumentů a instalačních klíčů delší než 10 dnů;
12.2.2. prodlení poskytovatele s odstraněním vad po dobu delší než 10 (deset) dnů;
12.2.3. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této smlouvy, přičemž
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
XIII.

Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se druhé
smluvní strany, které se dozvěděly či jinak získaly v souvislosti s plněním této smlouvy,
a které byly vyjádřeny písemnou formou a označeny jako neveřejné nebo jako předmět
obchodního tajemství či citlivé. Tento závazek trvá pro obě strany po dobu 1 (jednoho) roku
od skončení plnění této smlouvy.
13.2. Závazek uvedený v čl. XIII. odst. 13.1. této smlouvy se nevztahuje na informace:
a) které se vědomě a bez pochybení staly součástí veřejně přístupných materiálů;
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13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
13.7.

b) marketingové, že u objednatele je nasazen software uvedený v čl. II. této smlouvy
(název software, případně case study – popis řešení a jeho přínosy).
Smluvní strany odpovídají za porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce svými
zaměstnanci a třetími osobami, které byly kteroukoliv smluvní stranou pověřeny prováděním
jednotlivých činností dle této smlouvy a v této souvislosti se zavazují předávat citlivé
informace výhradně osobám oprávněným smluvními stranami.
Smluvní strany jsou v tomto případě povinné při nakládání s utajovanými informacemi
důsledně dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 412/205 Sb., zejména ustanovení § 65
až 68 a nepřipustit seznamování se s utajovanými informacemi neoprávněnými osobami
a informacemi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění.
Poskytovatel je povinen oznamovat veškeré změny informací uvedených v Informačním
dotazníku podnikatele, uvedeného v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
Poskytovatel ve smlouvě se subdodavatelem musí stanovit zákaz poskytování utajovaných
informací dalším subjektům.
Odpovědnou osobou objednatele, která bude plnit úkoly ochrany a poskytování utajovaných
informací ve vztahu k poskytovateli pověřená osoba objednatele (bezpečnostní manažer
organizačního celku major Ing. Roman Šácha, tel.: 973 209 870, mobil: 724 463 831).
XIV.

Zvláštní ujednání

14.1. Pověřenou osobou objednatele je ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů,
tel.: 973 209 701, fax: 973 213 600 nebo jím pověřená osoba, která bude upřesněna
prostřednictvím datové schránky, která je oprávněna činit za objednatele pouze tyto úkony:
14.1.1. dohodnout s poskytovatelem den a čas předání licenčních oprávnění dle článku V. této
smlouvy;
14.1.2. odmítnout převzít dodávku licenčního SW produktu dle čl. VI. této smlouvy, převzít
software produkt dle čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to včetně vyhotovení dodacího
listu a podpisu zápisu o odmítnutí převzít software produkt.
14.1.3. Úkony učiněné pověřeným zástupcem objednatele nad takto vymezený rámec
nezavazují objednatele.
14.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,
se řídí právním řádem České republiky, bez přihlédnutí k jeho kolizním normám.
14.3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
14.4. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu
§ 1730 ObčZ důvěrné.
14.5. Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních
a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících
z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
14.6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
14.7. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající
z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
14.8. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
V případě změny pověřených zástupců objednatele nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě;
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14.9.

14.10.
14.11.
14.12.

smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným
způsobem (například písemně na doručovací adresu, prostřednictvím datové schránky,
e-mailem) druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem oznámení příslušné
smluvní straně.
Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění mohou být objekty důležité pro obranu státu
ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění. Zhotovitel
se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla
v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro
obranu státu náleží.
V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně
aplikována ustanovení této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.
Tato smlouva má 8 očíslovaných stran a je uložena na elektronickém tržišti Národní
elektronický nástroj („NEN“) na webových stránkách https://nen.nipez.cz/.

Nedílnou součástí smlouvy jsou 4 přílohy každá o 1 straně:
příloha č. 1 – požadovaný software a licence dle NIPEZ 48322000-1 – 1 strana.
příloha č. 2 – požadovaný software a licence dle NIPEZ 48223000-7 – 1 strana.
příloha č. 3 – požadovaný software a licence dle NIPEZ 48730000-8 – 1 strana.
příloha č. 4 – Katalogizační doložka – 1 strana
Objednatel:

……………………………………….
Ředitel
Podpis a otisk razítka (elektronicky)

Podpis a otisk razítka (elektronicky)
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Příloha č. 1 k Čj.: MO 78076/2021-3255
Počet listů: 1
Poskytovatel se zavazuje dodat níže definovaný Balík grafických programů (NIPEZ 48322000-1)
uvedeného v seznamu jednotlivých položek:
P.Č.
1
2

Název požadovaného software, nebo
poskytnutí licence
Adobe Photoshop CC MP ML (+CZ) COM
RENEWAL (předplatné na 12 měsíců)
Adobe Premiere Pro CC MP ENG COM
RENEWAL (předplatné na 12 měsíců)

Počet
kusů

Katalogizace

7

služba

11

služba

cena za
kus
bez DPH
10.848,00
Kč

cena za
kus
s DPH
13.126,08
Kč

10.848,00
Kč
2.203,00
Kč
15.241,00
Kč
6.183,00
Kč
6.183,00
Kč
10.848,00
Kč
18.003,00
Kč

13.126,08
Kč
2.665,63
Kč
18.441,61
Kč
7.481,43
Kč
7.481,43
Kč
13.126,08
Kč
21.783,63
Kč

3

Zoner Photo Studio aktuální verze

5

0320690048141

4

Pinnacle Studio 21 Ultimate

6

0320650046547

5

CorelDRAW Graphics Suite 2018

5

0320690049012

13

0320690049012

2

služba

1

0320690048141

6

24.577,00
0320650067586 Kč

29.738,17
Kč

1

0320650044248

10

služba

27.692,00
Kč
5.576,00
Kč

33.507,32
Kč
6.746,96
Kč

12 Global Mapper aktuální verze

15

0320690057851

13 Global Mapper Upgrade na aktuální verzi

12

Corel DRAW Graphics Suite 2018
(nejnovější verze) CZ Upgrade
Adobe After Effects CC MP ENG NEW
7
COM (předplatné na 12 měsíců)
Zoner Photo Studio PRO - výuková
8 multilicence pro neomezený počet uživatelů
na 5 let
GstarCAD 2018, Profesional, SLM, NEW
9 (aktivace pomocí sériového čísla a
aktivačního klíče, elektronické pževzetí)
Upgrade programu SOLIDWORKS (60
10
školních licencí) na verzi 2021
Adobe Acrobat Pro DC MP ML (+CZ)
11 COM RENEWAL (předplatné na 12
měsíců)
6

14

Adobe Creative Cloud - kompletní balík
(předplatné na 12 měsíců)

1

Celkem

25.356,00
Kč
25.356,00
0320690057851
Kč
25.312,00
služba
Kč
214.226,00
Kč

30.680,76
Kč
30.680,76
Kč
30.627,52
Kč
259.213,00
Kč

Předmětem smlouvy dle čl. II. odst. 2.2. písm. a) jsou p. č. 3 až 6, dále p. č. 8 až 10, dále 12 až 13.
Předmětem smlouvy dle čl. II. odst. 2.2. písm. b) jsou p. č. 1 až 2, dále p. č. 7, 11 a 14.

1

Příloha č. 2 k Čj.: MO 78076/2021-3255
Počet listů: 1
Poskytovatel se zavazuje dodat níže definovaný balík programů pro elektronickou poštu (NIPEZ
48223000-7) uvedeného v seznamu jednotlivých položek:
P.
Č.
1

Název požadovaného software, nebo poskytnutí
licence
Aid4Mail, prodloužení licence o 12 měsíců

Počet
Katalogizace
kusů
1

služba

cena za
cena za
kus
kus
bez
s DPH
DPH
9.900,00 11.979,00
Kč
Kč
9.900,00 11.979,00
Kč
Kč

Celkem
Předmětem smlouvy dle čl. II odst. 2.2. písm. b) je p. č. 1.

2

Příloha č. 3 k Čj.: MO 78076/2021-3255
Počet listů: 1
Poskytovatel se zavazuje dodat níže definovaný balík programů pro zabezpečení dat (NIPEZ
48730000-8) uvedeného v seznamu jednotlivých položek:
P.
Č.

Název požadovaného software, nebo poskytnutí
licence

Passware Kit Forensic, prodloužení licence o 12
měsíců
2 ProtonVPN Plus
3 Proton VPN Visionary
Celkem
1

Počet
Katalogizace
kusů
1

služba

7
5

služba
služba

Předmětem smlouvy dle čl. II. odst. 2.2. písm. b) jsou p. č. 1 až 3.

3

cena za
cena za
kus
kus
bez DPH s DPH
19.143,00 23.163,03
3.634,00 4.397,14
9.051,00 10.951,71
31.828,00 38.511,88

Příloha č. 4 k Čj. MO 78076/2021-3255
Počet stran: 1

Katalogizační doložka
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají
katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku
v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:
1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na e-mailovou adresu
katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího
za provedení katalogizace položek dané smlouvy. 1
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG,
rozlišení do 1024x768 bodů2;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku.
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech
strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů
nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu minimálně 25 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace
položek katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích
mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 30 dnů před fyzickým
dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících
se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek
majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.
Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování
dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.
Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz
po ukončení procesu katalogizace majetku.
Kontaktní adresa:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
Oddělení katalogizace majetku
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6
TEL.: 973 229 274
E-MAIL:
katalogizace@army.cz
INTERNET:
www.okm.army.cz

1

Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2
Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné
standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a
o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.
4
Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na
www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm
2
3

4
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