Dodatek č. 19 ke Smlouvě o udělení práva užití
antivirového software a poskytnutí služeb



České vysoké učení technické v Praze - ČVUT
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Veřejná vysoká škola
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
jednající : Ing. Marek Kalika, PhD., ředitel VIC
(dále jen „nabyvatel“)

a

PCS spol. s r.o.
se sídlem Na Dvorcích 18, 140 00, Praha 4
jednající Ing. Richardem Ecksteinem
IČ: 00571024
DIČ: CZ00571024
bankovní spojení: xxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 527
(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 19 ke Smlouvě o udělení práva užití antivirového software a poskytnutí služeb ze dne 21. srpna 2002.



Článek 1
Prodloužení licence

	Nabyvatel je oprávněn užívat každou licenci další jeden (1) rok od 1.10.2022.
	Nabyvatel je oprávněn provádět update antivirového software ve smyslu čl. 1 odst. 2 této smlouvy další jeden (1) rok od 1.10.2022.

Nabyvatel je oprávněn provádět upgrade antivirového software ve smyslu čl. 1 odst. 3 této smlouvy další jeden (1) rok od 1.10.2022.



Článek 2
Odměna
Odměna za prodloužení licence (tj. za období 1.10.2022 – 30.9.2023)  byla stanovena dohodou smluvních stran takto:


Produkt
Kč bez DPH
ESET PROTECT Entry On-Prem - 7250 licencí
1 109 250 Kč




Celkem bez DPH
1 109 250,- Kč
Celkem s DPH
1 342 192,50 Kč



	Výše odměny je stanovena ke dni uzavření tohoto Dodatku a reflektuje kurs Kč / USD = 24,48 Kč. V případě odchylky o více než 3% od tohoto kursu bude cena v Kč přepočtena podle aktuálního kursu. Aktuálním kursem se rozumí kurs ČNB ke dni 1.9.2022. DPH bude dopočtena podle platných předpisů. 




Článek 3

Platební podmínky
Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu za prodloužení licence dle v Čl. 2 tohoto Dodatku na základě faktury – daňového dokladu, který vystaví poskytovatel a doručí nabyvateli antivirového software ke dni 29.9.2022, přičemž tyto faktury budou splatné do čtrnácti (14) dnů od jejich vystavení.
Platby dle tohoto Dodatku bude nabyvatel hradit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v úvodní části této smlouvy. Povinnost nabyvatele plnit řádně a včas je splněna připsáním fakturované částky na účet poskytovatele. 





Článek 4
Kontaktní osoby - za dodavatele:
	xxxxx - specialista na produkty ESET
	xxxxx – ředitel divize DataGuard  
	xxxxx 


Článek 5
Platnost a účinnost 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.
	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Účinnost smlouvy nastává dnem uveřejnění v registru smluv.
	Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
	Veškerá ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti i po dobu platnosti tohoto Dodatku.




V Praze dne 9.9.2022				           V Praze dne 7.9.2022





…………………………………			…………………………………
	 poskytovatel 						 nabyvatel
      Ing. Richard Eckstein				  Ing. Marek Kalika, PhD.

