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Tuto smlouvuľŻavfuají na záůd'adě obchodního zákoníku podle s 536 a násl. zák' č,. 5I3l9I
tyto smluvní strany:

ĺvĺuzo PRAHA s.R.o.
adresa: Politickych vězňů 15, 110 00 Pľaha 1

zastoupená: Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.

(dále jen zhotovitel)

druh oľganizace: společnost s ručením omezeným

lČo: 49622897

DIč: 001 - 49622897

Bankovní spojení: Čson Pľaha, č). v. 73t7-0800349163/0300

FAKULTA SoCIÁLNÍcu vĚn UNIVERZITY KARLoVY
adresa: Smetanovo ĺábÍeźí 95516,110 01 Praha 1

zastoupená: Ing. Zuzaĺou Beníškovou
tajemnicí fakulty

(dále jen objednatel)

druh organizace: příspěvková

ĺco: OOO2Ż349

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: KB, č. ú. 85033-011/0100
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program PC účetnictví JASU
progľam pohledávĘ
pľogram závazky
program banka
program pokladna
pľogľam pÍíkazy k ríhľadě

lexní sl

Čl' t
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je právo uźívat progľam PC účetnictví JASU rozpoćtových a příspěvko-

vých organizací a ĺałaiující progľamy závazky, pohleđávĘ, banka, pokladna, evidence

majetďa pÍíkazy k úhraáě vĺetna posĘtování udržby a aktualizace zhotovitelem. Autoľská

pršru zůstivají zĹotoviteli. Součástí dodávĘ jsou progľamová vybavení pro pođporu

národního prostředí SUPERCS a archivační progľam ARJ. Tyto pľogľamy smí objednatel

využívat uýh.ud',e v rámci předmětu smlouvy, pro jiné účely je nutnó pľovést sepaľátní

ľegistraci. Dále jsou součástí dodávĘ instalační diskety a dokumentace.

cl.2
Čas plnění

Předmět smlouvy buđe objednateli nainstalován v rutirmí verzi po podepsání smlouvy

oběma stranami.

ĺĺdrżba spočívá v odstľanění progľamových chyb znemožňujících obvyklé používĺĺní

progľamu a to do dvou pracovních dnri od přijetí reklamace'

Aktualizací se rozumí úprava programu dle nově vydávaných platných směmic,

případně dle oboustranně přijatelných požadavků objednatele , jejíż, termín pľovedení

(d|e závażnosti) může být uľčen dohodou.

cl. 3

Ceny a faktuľace

Ceĺa za instalaci sířové veÍze pľogramu pro 3 PC je stanovena dohodou ve výši

1

2

3

1

16 660,- Kč
6 460,- Kč
6 460,- Kć,
6 460,- Kć
6 460,- Kć,
1 360,- Kč

Celkem 43 860,- Kč

bez 5% DPH, celkem tedy 46 053,- Kö
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Cena za údľžbu a akua|izaci činí ročně I7% z prodejní ceny bez 5% DPH mimo

náklady na materiál (diskety apod.). Náklady na materiál budou ričtovány podle jejich

skutečné výše'

I1hĺada bude prováděna na zár|dadě faktury - daňového. dokladu, zaslaného

zhotovitelem po předání předmětu smlouvy dle ěl. l. vdržba a ak<tua|izace vöetně

nákladů nu *ut".]ál se bůde faktuľovat vźdý v prosinci za ce|ý kalendářní ľok.

Ćl. ą
Ostatní ujednání

Dojde-li k porušení smluvní povinnosti jednou ze stran, řídí se další vztahy mezi

objednatelem a zhotovitelem ustanoveními obchodního zákoníku (s 344 a násl.

obch.zák.). Vzniknou-li při výkladu nebo aplikaci smlouvy spory, budou řešeny

dohođou. Dohoda není možná, jestliŽe ji písemně jedna ze stran vyloučí.

Nedojde-li k dohodě, budou se spory řešit u obchodního soudu příslušného dle sídla

žalovaného.

Pro všechna jednání smluvních stran o všech nálęžitostech předmětu plnění jsou určeni

tito zodpovědní pľacovníci:

za objednatele: pí Paplhamová
za zhotovitele: Jan Maršík

4. Přílohy a dodatĘ této smlouvy tvoří její nedělitelnou část.

5. DoplňĘ a zmény musí být prováděny písemně, formou dodatku k této smlouvě.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, obě stľany obdrží po jednom exempláři.
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Datum

Za zhotovitele:

- Ę -Ť} liil}ĺt

Smlouva je sjednána na dobu neuriitou a vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy

oběma stranami.

* ?}. ''ł?- 1998
Datum

Za objednatele:...

tÄÚ:.g
J l pnAHAĺ,no.\-

komplexnÍ počítačové služby
. P.O.BOX 36

Politických vězňü 15' l11 21 PRAHA 1

Rozdělovník výtisk č. 1 - objednatel
výtisk ć.2 - zhotovitel

výtisk č. 1
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