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Smlouva o poskytnutí Software 

Maintenance produktů Kerio Control a 

Connect 
(podle § 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

 

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

zastoupeny: XXXXXXXXXX 

IČ:  71009183 

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX  číslo účtu: XXXXXXXXXX /XXXX 

telefon: +420 XXXXXXXXXX 

e-mail: e-podatelna@khsusti.cz 

 

(dále jen „odběratel“), 

 

 

a 

 

 

AZ COMP. s.r.o. 

zastoupený: XXXXXXXXXX 

IČ: 25018221  

DIČ: CZ25018221 

Masarykova 209/94, 40001 Ústí nad Labem 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX  číslo účtu: XXXXXXXXXX /XXXX 

telefon: +420 XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXX 

zapsaná u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12180 

 

(dále jen „dodavatel“), 

 

 

 

 

II. 

Předmět plnění 

 

Předmětem této smlouvy o poskytnutí Software Maintenance produktů Kerio Control a Connect (dále jen 

„smlouva“) je dodání autorizačních kódů odběrateli nebo jejich registrace ke stávajícím licencím software 

dodavatelem, které zajišťují nárok na všechny vydané aktualizace a nové verze po dobu platnosti Software 

Maintenance u licencí software Kerio Control a Connect, jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 „Stanovení 

ceny zakázky - Kerio 09/2021“ tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
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III. 

Doba plnění 

 

Dodavatel je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 25. 09. 2021. 

 

 

IV. 

Způsob plnění 

 

Dodáním se pro účely výkladu této smlouvy rozumí zaslání autorizačních kódů odběrateli nebo jejich registrace 

k stávajícím licencím software dodavatelem. Autorizační kódy zašle dodavatel odběrateli prostřednictvím 

elektronické pošty na e-mailovou adresu odběratele e-podatelna@khsusti.cz, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.  

 

 

V. 

Pořizovací cena 

 
1. Cena požadovaného zboží je stanovena v celkové výši 59.500,- Kč (slovy: padesátdevěttisícpětset korun 

českých) bez DPH, tj. 71.995,- Kč (slovy: sedmdesátjedentisícdevětsetdevadesátpět korun českých) včetně 

DPH (dále jen „cena“) na základě nabídky uvedené v příloze č. 1 „Stanovení ceny zakázky - Kerio 

09/2021“ této smlouvy.  

 

2.  Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a dodáním zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa 

plnění, apod.). 

 

3.  Dohodnutá jednotková cena je cenou nejvýše přípustnou. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1.  Dodavatel je oprávněn fakturovat pořizovací cenu po dodání zboží. 

 

2.  Zboží bude fakturováno jednou fakturou. 

 

3.  Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje, je odběratel 

neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu dodavateli s tím, že lhůta splatnosti běží 

až ode dne doručení opravené a úplné faktury.  

 

4.  Úhrada pořizovací ceny bude odběratelem provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury. 

 

5.  Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. 

 

6.  Faktura bude ihned po vystavení odeslána emailem na adresu: e-podatelna@khsusti.cz nebo originál odeslán 

do sídla odběratele. 

 

7.  Odběratel neposkytne dodavateli žádnou zálohu. 
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VII. 

Odpovědnost za vady 

 

Záruční doba je stanovena licenční smlouvou a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Případné vady 

zboží je odběratel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u dodavatele. Ten je povinen vady 

reklamované v souladu s licenční smlouvou odstranit. 

 

 

VIII. 

Všeobecné dodací podmínky 

 

1  Dodavatel je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami 

vyžadováno pro toto zboží.  

 

2.  Odběratel nabývá právo k užití zboží jeho převzetím od dodavatele a potvrzením dokladu o převzetí zboží 

odpovědnou osobou odběratele. 

 

3.  Dodavatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského 

zákoníku. 

 

4. Dodavatel se zavazuje při plnění veřejné zakázky dodržet veškeré aktuálně platné právní předpisy. 

 

5. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy po jejím podpisu oběma stranami na 

internetových stránkách odběratele, případně na jiném místě, bude-li k tomu odběratel povinován. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 

1.  Odběratel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 

den prodlení, při nesplnění doby plnění podle čl. III. smlouvy. 

 

2.  Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové ceny dodaného zboží 

včetně DPH za každý den prodlení odběratele s placením faktury. 

 

3.  Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu 

zaplacení. 

 

 

X. 

Platnost a účinnost 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv. 

 

 

XI. 

Další ujednání 

 
1.  Odstoupení od smlouvy je možné v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. Za podstatné porušení této smlouvy dodavatelem, které zakládá právo odběratele na odstoupení od této 

smlouvy, se považuje zejména nesplnění doby plnění podle čl. III. smlouvy o více než pět (5) kalendářních 

dnů. 

 

3.  V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

4.  Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky. 

 

5.  Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle. 

 

 

V Ústí nad Labem dne: 02. 09. 2021   V Ústí nad Labem dne: 02. 09. 2021      

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

dodavatel      odběratel 


