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Smlouva
tatutárni město Ostrava

éstský obvod Ostrava-Jih

řad městského obvodu

 

Číslo smlouvy: S/()616/2()22/()HS

Císlo veřejné zakázky 32.22

Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000254

Smlouva na poskytnutí licencí MS Serverů

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

 

IČO: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3. 700 30 Ostrava-„rabín ka

Zastoupcný: Bc. Martinem Bednářem. starostou

íé655111; št : mísííešn' banišřafsfí WW"*" *

pobočka Ostrma—Hrabfn ka

Číslo účtu: 1520761/0100

 

(Elie Eifirfvater‘f

Názov: VÍTKOVICE I'l' SOLUTIONS 3.5!

se „sídlem: Cihelní 1575/l4„ 702 ()() ()straw—Moravská Ostrava

lng. Vladimir Memm. místopředseda přodstm cum zí/ztstupu_jc:

Ing. Milan Juřík Clou. předstawnstm

íČO: wzšěoěšxýzw *

[)IC‘: (228606582

Peněžní ítstax:

('No účtu:

ííínuujť zapsáno \ obchodním rejstříku vedeném

u Kruhkúho soudu \ (Mime. sp. značím oddíl B, \ ío/íu 422‘}

(dáte jen __pós'íqftšváiéí'í)

Obsah smlouvy

či: |.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. \e znění pozdějších předpisu

(dálcjcn „občanský zákoník“).

Oodavka licencí Mtcrosoft Servery 2022
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Statutární město Ostrava Sm '0Uva

městský obvod Ostrava-Jih

úřad městského obvodu

2. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou ke dni uzavření této smlouvy

pravdive. Smluvní strany se zavazují. že jakékoliv změny udajů uvedených v článku prvém této smlouvy

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující tuto smlouvu

jsou k tomuto ukonu oprávněny.

3. llčelem uzavření této smlouvy je poskytnutí požadovaného počtu licenci k vybraným produktům

společnosti Microsoft.

4. Poskytovatel prohlašuje. že je odbomě způsobilý kzajištění předmětu smlouvy a prohlašuje. že je

oprávněn poskytovat práva užití k produktům firmy Microsoft.

5. Poskytovatel dále prohlašuje. že má dostatečné množství certifikovaných specialistů, aby mohl nabyvateli

řádně poskytovat konzultace spojené s používáním dodaných produktů v českém jazyce.

Poskytovatel dále nabyvateli garantuje. že veškeré programové produkty (počítačové programy) dodané

poskytovatelem vrámci plnění této smlouvy jsou v souladu spřislušnými ustanoveními občanského

zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb.. o právu autorském. o právech souvisejících s právem autorským

a o změně některých zákonů (autorský zákon). ve znění pozdějších předpisů. autorskoprávně bez závad

a nabyvatel se v této souvislosti stává oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem

záznamových materiálů. na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny. Poskytovatel touto smlouvou

poskytuje nabyvateli bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci).

tj. uživ at předmět této smlouvy. a to \ časově neomezeném rozsahu. Nabyvatel není oprávněn provádět

jakékoli změny autorského díla a není oprávněn licenci postoupit ani udělit třetí osobě podlicenci.

Nabyv atel není povinen licenci v_vužít.

7. Pro případ. že poskytovatel bude mit dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH. Činí toto

prohlášení: poskytovatel prohlašuje. že není nespolehlivym plátcem DPH a v případě. že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí nabyvateli.

čl. IL

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí prava užití softwarových produktu společnosti Microsoft pro nahyvatele

\ rámci licenčního programu společnosti Microsoft a to produkty \ posledni aktuálni verzi;

a 2x Windows Server std pro 28('orc_

h 400 x USER ('Al‘ pro dodavany Windows Server;

C I x Exchange Server sdt

tl 400 x USER CAI. pro dodavany ltxchange Sen er sdt

(dále jen „_zhoží“ a nebo „.licence“ ).

7 Nab) vatel se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj odměnu.A .

čl. Ill.

Qdména a platební podmínky

l„ Smluvní strany se dohodly na odměně za Ami!)—

2r Odměna za jednotlivé konkretni druhy zbožije:

Počet licencí (‘ena bez DPH Sazba DPH Cena s DPHNázev licence
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Statutární město Ostrava Sm |O []V3

městský obvod Ostrava—Jih

úřad městského obvodu

Celková odměna za zboží včetně DPH tedy činí 720.821,20 Kč. z toho bez DPH je 595.72000 Kč3.

při sazbě DPH 21 % (dále take'jako ..cena“).

4. Jediným důvodem pro změnu (zvyseni) ceny je změna platné sazby daně z přidané hodnoty v průběhu

účinnosti této smlouvy. V takovém případě budou ceny upraveny v souladu s platnou právní úpravou.

5. Daňový doklad musí mít náležitostí daňového dokladu podle platných právních předpisů (dále jen

__faktura“) a bude mít splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Přílohou faktury musí být

dodací list potvrzený nabywatelem. Faktura. včetně dodacího listu. musí být zaslána na adresu: Statutámí

město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava. Příjemce: městský obvod

Ostrava-Jih. oddělení Informační systém Horní 791/3, 70030 Ostrava-Hrabůvka. Faktura bude zároveň

prodávajícím zaslána elektronicky na email: help@ovaiih.cz.

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve znění pozdějších předpisu; pro některé vybrane účetníjednotký

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22. k jednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. ve znění

pozdějších předpisů. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad dle ust. 55 29

zákona 6. 235/2004 Sb. o dani / přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dálejako „zákon 0 DPH”)

je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

o číslo a datum v_v stavení faktur).

: císlo smlouvy kupujícího a datum jejího uzav ření. identilikátor veřejné zakázky.

I předmět smlouvy. jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz. na číslo smlouvy ).

o označení bank) a Čísla účtu. na který má být zaplaceno

. lhuta splatnosti faktury

. označení osoby. která fakturu v_vhotovila včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

- udaje prodávajícího o zápisu do Obchodního rejstříku. popř, o zápisu do jiné evidence 11 podnikatelu

nezapsaných do Obchodního rejstříku.

I přílohou faktury bude dodací list.

. název. sídlo příjemce IČO a DlČ nahýv'atele a poskytovatele.

' označení Litvaru kupujícího. který případ likviduje.

7. Povinnost zaplatit cenu za zboží dle faktury je splněna dncín odepsaní prislusne ča'stkv ! učtu nabývatele,

8. Zálohy na platby sjednány nejsou.

Čl. lV.

Předání a převzetí zboží

1.

Dodávka licenc' Microsoft Servery 2022

 

Poskytovatel je povinen nabyvateli dodat zboží. předat doklad) lve 1111121. které tvoří nabývací titul

a umožnit nabývateli nabýt vlastnické právo ke zboží a právo vyplývající ? příslušných licenčních smluv.

\’ případě druhotných licenci doda podkladovou dokumentací. která prokazuje podmínky stanovené nejen

společností Microsoft. ale i Soudním dvorem lívropske unie (že první nabyvatel zakoupil licence se

souhlasem nositele autorských práv. a to ve státu Evropské unie *espektive liv ropskeho hospodářského

prostoru. že první nabvv atel prohlásí. že licence jsou odinstalovaný nejsou používány a znemožnijejich

použití v budoucnu. že licence b_\l_v jak původním tak novým nabvvatelem úplně zakoupen) a nikoli

pronajímány. a to ani částečně. a v neposlední řadě. že na licencích

neváznou žádná práva třetích stran). Dodáním zboží se rozumí jeho dodání v sídle nabyv'atele uvedené

v úvodu této smlouvy,.

Oprávněná osoba poskv'tov atcle k předání zboží je:

_projektový manažer Ic 1' 11.._tel._

Oprávněná osoba nabvvatele k prev zeti zboží je:

111g Roman Škubal. odbor hospodářské správy. vedoucí oddělení lnforinační s_vste'm. městský obvod

()strava—Jíh
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Statutární město Ostrava Sm |OUva

městský obvod Ostrava—Jih

úřad městského obvodu

6.

7.

() předáni licenci a odpovídajících podkladů poskytovatel sepíše předávací protokok který podepíšou obě

strany. Předávací protokol sloužíjako podklad k fakturaci za zboží.

Dodací lhůta zbožíje 20 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.

čl. V.

Záruka na zboží a odpovědnost za užívací práva a vady

1. Záruka na software vyplývá z licenčních oprávnění k provozování dodaných softvv arových produktů. které

2.

3.

poskytují tzv. omezenou záruku (Limited Waranty). Omezená záruka je specifická pro jednotlivé produkty

(obvykle l rok na funkčnost) a je součástí licenčních ujednání. která jsou přiložena ke každému

softwarove'mu produktu.

Nabyvatel odpovídá za užívání dodaného software v souladu s licenčními podmínkami (licenčním

ujednáním).

Nabyvatel odpovídá za úhradu případných škod vzniklých poskvtovateli porušením licenčních podmínek

kjejichž plnění se nabvvatel zavázal převzetím licence.

Nabyvatel se stává legálním vlastníkem licence (užívacich práv) v okamžiku úhrady faktury poskytovateli.4.

Čl. Vl.

Sankce

I. V případě zpoždění dodání zboží \ dodací lhutč ze strany poskytovatele je nab_vvatel oprávněn uplatnit

smluvní pokutu ve výši 0.5 % [ cen_v nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tuto

pokutu nemůže nabyvatel uplatnit. pokud je poskytovatel \ prodlení z důvodů spočívajících na straně

nabyvatele.

2. V případě.. že nab) vatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti. je poskytovatel oprávněn uplatnit

úrok z prodlení ve v_vši 0.05 % 7 dlužné částky za každý i započatý den prodlení Sankci nemůže

poskytovatel uplatnit. pokudjc nabyvatel v prodlení 1. důvodů spočívajících na straně poskvtovatele.

3. Uplatněním smluvní pokut) není dotčeno pravo nabyvatelc na náhradu skutečne škod) a ušlého zisku

\ plné výši. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za své případné poddodav'atele jako za plnění své. včetně

odpovědnosti za způsobenou škodu.

4. Smluv ní pokut) se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škod). kterou lze vvmáhat samostatně.

5. Smluvní pokutu je nab_vvatel oprávněn započíst proti pohledávce posk_vtovatele.

Čl. VlL

Ostatní a závěrečná ustanovení

!.

Dodávka licencí Microsoft Servery 2022

 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní stran) pou/e formou písemných dodatku které budou

vzestupně číslovány. v_v'slovně prohlášen) za dodatek te'to smlouv; a podepsán) oprávněnými zástupci

smluvních stran. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran.

Za podstatne porušení povinností. pl_vnoucí z této smlouv). které může být důvodem pro odstoupení od ní.

se považuje prodlení poskytovatele s plněním předmětu této smlouv) o dobu delší než l5 dnu. případně

prodlení nabyvateli s úhradou splatné ceny o dobu delší než l5 dnů. Právo na náhradu škod) tímto není

dotčeno

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveni.

Pro případ. že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neí'ičinným nebo neplatnýní. smluvní strany

se zav azují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

Písemnosti se považují za doručené i v' případě. že kterákoliv ze stran její doručení odmítne.. či jinak

znemožní.

Smluvní stranv shodně prohlašují že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetl). že b_vla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě. vážně a srozumitelné. nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodl) na celém jejím obsahu. což stvrzují svými

podpisy.
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Statutární město Ostrava Sm |OUva

městský obvod Ostravadih

úřad městského obvodu

6‘ Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech. podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

přičemž nabyvatel obdrží tři a poskytovatel jedno vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a smlouva nabývá účinnosti

dnem uveřejnění \ centrálním registru smlm dle zákona číslo 340/2015 Sb.. zákon o registru smluv.

ve znění pozdějších předpisů.

8. Pro případ. že poskytovatel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH. činí toto

prohlášení: poskytovatel prohlašuje. že není nespolehlivym plátcem DPH a vpřípadě. že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí nabyvateli. Pokud se stane

poskytovatel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, je nabyvatel oprávněn uhradit

poskytovateli za zdanitelné plnění kupní cenu bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní

účet místně příslušného správce daně dle 5 109a zákona o DPH. Zaplacení kupní ceny ve výši DPH

na bankovní účet správce daně poskytovatele a zaplacení kupní ceny bez DPH poskytovateli bude

pmažováno za splnění závazku nabyvatele uhradit sjednanou cenu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí se uveřejněním celého textu této smlouvy; a to včetně případných příloh

a dodatků. \ centrální registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.. zákon o registru smluv. je-li

povinnost tuto smlouvu uveřejnit daná zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje

zejména o smluvních stranách. předmětu smlouvy. Čiselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy,

Smluvní strany dále prohlašujil že skutečnosti uvedené \ této smlouvě nepovažují za obchodni tajemst\i

ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas kjejich užití a Z\eřejnění bez

stanoveni dalšich podminek.

Doložka platnosti právního jednani dle š 4l zákona c. l28"2000 Sb.. o obcích (obecní zřizeni). \e znění

pozdějších předpisů: () uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu ()straw-Jih usnesením

C. 6169/RMOb-JIH'1822v]12. ze dne 16.06.2022,

Za poskytovatele

i4 07 2022 Datum; 1 2 -07_ 2m

Za nabyvatele

Datum“

Místo: 1/33/10; (; *  

 

Místo: _()strava-llrabuLkg

Ing: Vladimír Měkota místopředseda představensh a

 

BC Martin Bednáň starosta

 

1ch Milan Jiti/ik7 člen ředstavenstva

Dodávka licenci Microsoft Servery 2022

   




