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Název Městská část Praha 17 Kontaktní osoba _

Sídlo Zákazníka Žalanského 291/12b Telefonní číslo +420—

Praha'iepy WWW —
163 02

Přehled licencí

Popis produktu ltypy licencí Množství

Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual 160 
 

 

Migrace licenci

 

 

  
 

 

 

Stávající licence (ukončené) CSI Množství Migrované licence (nové)

Gdenfifikaén

i číslo

zákaznické

POdPOW)

Oracle Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual 16006714 160 Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus

Perpetual

Migrované licence (nové) Množství Čistá výše

poplatku

Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus 160 0,00

Perpetual

Licence pro aktualizace softwaru a podpora

499 013,70

  
 

Poplatky za program s migrovanými licencemi ( ' 0,

Poplatky za nabídky služeb k programu 3 migrovanými licencemi ( ' 499 013,

Poplatky cel 499 013,
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A. Smlouva a změny v podmínkách Smlouvy

1. Smlouva

a. Tato Ob'ednávka zahrnu'e odkazem podmínky Online transakční rámcové smlouvy v091120 („Rámcová smlouva"), která je dostupná na adrese

_Térmíny definované v Rámcové smlouvě mají stejný význam i v této Objednávce, pokud zde není uvedeno jinak.

2. Související Přílohy

a. Programy a služby související s programy se řídí ustanoveními Přílohy P -- Programy.

B. Všeobecné podmínky

1. Přehled poplatků

a. Zákazník si objednal Hardware a/nébo Programy a 3 roky služeb technické podpory.

b. Výše je uveden přehled čisté výše poplatků podle této Objednávky. Veškeré poplatky v této Objednávce jsou uvedeny v CZK.

2. Technická podpora

a. Zákazník si objednal a zavázal se uhradit cenu za více let poskytování Licence a podpory pro aktualizaci softwaru („SULS" (Software Update License

& Support)). („Úvodní období SULS"). Roční poplatek za SULS se zakládá na dvanácti (12) měsících SULS a pro první a druhý rok technické podpory

činí tento roční poplatek CZK 166 186,13 („Roční poplatek za SULS"), a pro třetí rok pak činí CZK 166 641,44. Pro účely stanovení výše poplatku za

obnovení SULS za první rok obnovení po Úvodním období SULS (tj. 4. rok) bude poplatek za obnovení založen na Ročním poplatku za SULS a nezvýší

se o více než 4% oproti Ročnímu poplatku za SULS.

b. Poplatky za SULS během Úvodního období SULS jsou fakturovány vždy ročně předem. Veškerá obnovení služeb technické podpory po Úvodním

období SULS budou probíhat podle standardních podmínek Oracle pro fakturaci ročně předem.

3. Území

a. Licence k Programům uvedené v této Objednávce jsou určeny pro užití v České republice.

4. Datum účinnosti

a. Datum účinnosti této Objednávky je 14-Aug-2021. Pokud se Objednávka zveřejňuje dle příslušných zákonů, musí být zveřejněna nejpozději do

14-Aug-2021.

5. Poplatky

a. Všechny ceny a poplatky, splatné v souladu s touto Objednávkou, jsou neodvolatelně a zaplacené platby nevratně, s výjimkou případů výslovně

dohodnutých v Rámcové smlouvě.

6. Právo přednosti

a. V případě nesouladu mezi podmínkami obsaženými v této Objednávce a Rámcové smlouvě má tato Objednávka přednost. Tato Objednávka má také

přednost před podmínkami obsaženými vjakěkoliv Zákazníkově nákupní objednávce.

7. Zákaznické reference

a. Společnost Oracle Vás může označit za svého zákazníka pro objednané Programy a Nabízené Služby v obchodních prezentacích a v rámci

marketingových programů a aktivit.

8. Licenční definice a pravidla

a. Do této Ob'édnávk 'sou odkazem začleněny podmínky Licenčních definic a pravidel v061121, které jsou k nahlédnutí na adrese

*Proplné pochopení Zákazníkovy Objednávky je třeba si pročíst příslušné definice métrik, označení pojmů a pravidla.

9. Platnost nabídky

a. Tato nabídka musí být Vámi odsouhlasena a přijata společností Oracle nejpozději do 14-Aug-2021, aby se stala platnou a závaznou.

C. Další ujednání

1. Migrace licenci

a. Zákazník souhlasí s migrací licencí, které dříve pořídil, na nové typy licencí nebo názvy Programů v souladu s licenčními definicemi a pravidly, jež

platí pro nově licence. Stávající licence, u kterých bude provedena migrace, jsou upřesněny výše ve sloupci Stávající licence (ukončené) tabulky

Migrace licencí. Tyto licence jsou migrovány na počet licenci a jejich typy uvedené výše ve sloupci Migrované licence (nové) tabulky Migrace licencí.

Všechny Stávající licence, u nichž bude provedena migrace, budou považovány za ukončeně k okamžiku podpisu této Objednávky. Bez ohledu na výše

uvedené, a pokud Zákazník bude udržovat technickou podporu pro všechny výše upřesněné licence po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data účinnosti

této Objednávky (dále „Přechodné období"), může Zákazník užívat jak Stávající licence (ukončené), tak i Migrované licence (nově), pokud Zákazníkovo

užívání nepřekročí částku, za kterou Zákazníkovi (i) je poskytnuta licence (v případě Migrovaných licencí (nových)) a (ii) byla poskytnuta licence (v
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případě Stávajících licencí (ukončených)). Na konci Přechodného období nebude mít Zákazník žádné právo na užívání ukončených licencí. Pokud se

Zákazníkovy licenční potřeby v budoucnu zvýší, bude si muset zakoupit nezbytně licence pro pokrytí těchto zvýšených potřeb. Znovuzavedení

ukončených licencí nebude Zákazníkovi povoleno. Oracle bude během Přechodného období pokračovat v poskytování technické podpory, pokud byla

objednána, jak pro Stávající licence (ukončené), tak i pro Migrovane licence (nově). Veškerá práva k Migrovaným licencím (novým), jež jsou poskytnuta

navíc k právům poskytnutým na základě Rámcově smlouvy, budou upřesněna v této Objednávce; pokud nejsou uvedena žádná další práva, budou se k

Migrovaným licencím (novým) vztahovat pouze práva poskytnutá na základě Rámcově smlouvy.

b. Poplatky za podporu, ktere jsou splatné na základě této Objednávky, budou sníženy o částku nevyužité licence pro softwarově aktualizace a podpory,

která se vztahuje k migrovaným stávajícím licencím (dále „Podpora"), pokud byly faktury za takovou podporu zaplaceny v plné výši. Cástka za

nevyužitou podporu k datu 14-Aug-2021 činí 0,00 CZK a představuje odhad výše kreditu na poplatky za podporu. Skutečné snížení poplatku za podporu

bude vypočteno k datu účinnosti této Objednávky.

2. Přehled licencí

a. Výše uvedená tabulka Přehled licencí poskytuje kompletní seznam licenci k Programům, které si Zákazník objednal na základě této

Objednávky. Výše uvedené tabulky Migrace licencí dále podrobně popisují licence k Programům a související poplatky.

CPQ-1984806 - 1 Vydala Oracle Czech s.r.o. 17-JUN-2021

Strana 3 z 4



 

 

 

Městská část Praha 17

Podpis

Jméno

Funkce

Datum podpisu

 

 

 

 

Oracle Czech sro.

Podpis

 

Jméno

 

Funkce

 

Datum podpisu

  
 

BILL TO / SHIP TO INFORMATION

 
Bill To

Customer Name

Customer Address

Contact Name

Contact Phone

Contact Email

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b

Praha - Řepy

163 02

+420—

Ship To

Customer Name Městská část Praha 17

CUStomef Address Žalanského 291/12b

Praha - Řepy

163 02

Contact Name _

Contact Phone +420—

ContactEma" —  
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