
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Ev. éislo kupujícího:
Ev. číslo prodávajíciho:
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uzavření dle § 2079 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM

Název;

Sídlo:

IC:
Zřizovací listina MZ ČR

Zastoupena:

Kontaktní osoba:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 IDIC: C200843989 je plátcem DPH

ze dne 25. listopadu 1990 é. j. OP-054-25. 11. 90

Ing. Robert Janáček, vedoucí odděleni Infrastruktury
Ing. Petr Bůhm, Ph. D., náměstek ředitele pro informaéní technologie, jednající na
základě Plné moci z 15. 12. 2016

PRODÁVAJÍCÍM

u právnické osoby
Obchodní firma:

Sídlo:

ID:

zapsaná v obchodním

Jednající:

DATA-INTER spol. s r. o.

U Fortnyl, 74601 Opava

14615754 ] DIČ:
rejstříku vedeném Krajským soudem

Ing. Luděk Zdražil

CZ14615754

v Ostravě, oddíl C

Jel
, vložka

- nenf* plátcem DPH

307

l.
Základní ustanoveni

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této smlouvy a převést na něj vlastnické právo.
Kupující se zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

2.
3.

Předmět a termín plněni
Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky licence "Win Svr STD Core 2016 2Lic OLP NL GOVT
CoreLic" a licence "SQL Svr Std Care 2016 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd" v sortimentu
uvedeném v příloze é. 1 této smlouvy. K převzetí bude docházet na základě dodacích listů. Jednotlivé
dodávky budou uskutečňovány na základě objednávek, které musf být poh/rzeny oběmi stranami.
Dodávky budou uskutečněny do 14 dnů od doruéeni objednávky prodávajicimu.
V souladu se zněním zákona é. 22/1997 Sb. v platném znění je součástí dodávky Český návod k použiti
ke každému druhu zboží.
Záruční podmínky: záruka je 24 měsíců ode dne dodáni zboží

Místo plněni

5. Místem plněni je Útvar náměstka ředitele pro informační technologie, odděleni Infrastruktury, Fakultní
nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.

. nehod lei se škrtněte
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Ev. číslo kupujícího:
Ev. éislo prodávajiciho:

002/RS/17/017-K

IV.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona 6. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní
ceně ve výši:

Nabídková cena bez DPH 415880,00Kč
DPH 21 % 87 334,80 Kč
Nabídková cena celkem v6. DPH 503 214,80 Kč

2. Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečněni dodávky, a to pro každou objednávku
zvlášť. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 6. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a éfslo příslušné objednávky. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.

3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeni na adresu: efakturacel Cfno. cz.

v.
Sankční ustanoveni

1. Kupující se zavazuje při prodleni se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodleni ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

2. Prodávající se zavazuje při prodleni s plněním uhradit kupujlcimi smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
nedodaného zboží v6. DPH.

3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která ji vznikne porušením
povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenich, každá strana obdrži jedno.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídl ustanoveními občanského zákoníku

a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V0stravé, dne íA. '2R<l:l
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTOAVA

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Tel. :+tí059737) 111, Fax;+420 S96 917 34r

11<J
Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Petr Bóhm, náměstek ředitele pro informační
technologie

Jednajicl na základe Plné moci z 15. 12. 2016

v dne
/7. <, 2^/?-

DATA-INTÍRspol. sr. o.
Ing. Luděk Zdražil

k[*I30'nlers :.°, "°^

* nehodfcl se škrtněte
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Fakultní nemocnice Ostrava

17_listof)adu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Ev. číslo kupujiciho:
Ev. číslo prodávajícího:

002/RS/17/017-K

příloha 6.1

Sx

6x

licence "Win Svr STD Care 2016 2Lic OLP NL GOVT CoreLic"

licence "SQL Svr Std Core 2016 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd"
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