
SMLOUVAOZHOTOVENÍDÍLAAOPOSKYTOVÁNÍSERVISU 
podle § 536 a násl.  a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991  Sb„ obchodní  zákoník, ve znění 

pozdějších  předpisů  (dále jen obchodní zákoník) 

mezi smluvními  stranami: 

Objednatel 

Masarykova  univerzita 

Se sídlem Žerotínovo  nám. 617/9, 60177  Brno 
Zastoupena  Ing. Zdeňkem  Čížkem,  ředitelem  Správy  kolejí  a  menz  Masarykovy  univerzity  na  adrese  Vinařská 
5, 603  00  Brno  (též  „SKM  MU") 

V provoznětechnických  věcech  jednají:  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  ubytovacího  provozu;  tel.  XXXXXXXX, 

XXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXX;  XXXXXXXXXXXX,  vedoucí  útvaru  technických  služeb  a  IT; 
tel.  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX;  email:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ:  002  16 224; DIČ: CZ  00216224 
Bankovní  spojení:  Komerční  banka, a. s.; č.  účtu:  XXXXXXXXXXXX 

Veřejná vysoká škola, nezapisuje  se do  obchodního  rejstříku  (zřízena ze  zákona) 

Dodavatel 

ApS  Brno  s. r. o. 

Se sídlem Božetěchova 2, 612 66  Brno 
Zastoupena  Ing. Zdeňkem  Boušou, jednatelem  společnosti 
V provoznětechnických  věcech jedná: XXXXXXXXX,  technický  ředitel; tel.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ:  005 43 535, DIČ:  CZ00543535 

Bankovní  spojení:  Komerční  banka, a. s.; č.  účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským soudem v  Brně, oddíl C, vložka  35 

1.  Předmět Smlouvy (plnění) 

1.1.  Upgrade  programového  vybavení  ubytovacího  systému  Správy  kolejí  a  menz  Masarykovy 

univerzity v Brně   ISKaM  2006  na verzi  ISKAM 4; tato  nová  verze  vyniká  inovovaným 

uživatelským rozhraním, řadou novýchfunkcionalitaobecněivyšší výkonností  (též„dílo"). 

1.2.  Součásti předmětu Smlouvy (plnění)jsou: 

•  Poskytování  servisních  služeb (za úplatu) po dobu 24 měsíců ode dne  úspěšného  protokolárního 

předániapřevzetí díla objednatelem aproškolení zaměstnanců Objednatele vrozsahuľdní. 

•  Průběžná  (bezúplatná)  aktualizace  software  a stávající  systémové  a uživatelské  dokumentace 

k jednotlivým modulům nazákladě potřeb (požadavků) Objednatelealegislativních změn; 

•  Informace o změně  verze  a datu, ke kterému  byla implementována  spolu se stručnou  charakteristikou 

nové funkcionality,  Dodavatel  bezodkladně  informuje Objednatele  elektronickou cestou; 

1.3.  Členění předmětu  díla (odst. 1.1): 

1.3.1. Dodávka  programového  vybavení  v rozsahu  požadovaných  funkčních  parametrů  a vlastnosti 

vsouladu  správními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu  plnění včetně  platných 

českých technických norem; popř. vydaných evropských norem; požadované funkce systému tvoří 

Zadávací  dokumentaci  ISKAM 4' podle  Přílohy č. 1, která se stává  nedílnou  součásti  této  Smlouvy 
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1.3.2. Dodávka Software  ubytovacího systému; 

1.3.3. Implementace  programového  vybavení  v prostředí  Objednatele  v souladu  s požadavky  Objednatele v 

místech jím  vymezených (místě implementace) ave sjednaných termínech plnění. 

mplementací  se  rozumí  instalace,  uživatelské  nastavení  a  integrace  programového  vybavení 

(počítačového  programu)  do stávajících systémů  Objednatele  (zajištění  kompatibility), to vše  v souladu 

s implementací systému" podle Přílohy č. 2 a v souladu s Harmonogramem  postupu  práci podle Přílohy č. 3, 

které se stávají nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.3.4. Testovací  a  pilotní  provoz  za  účelem  ovělení  funkčností  díla  pli  částečném  nasazení 
programového  vybaveni  na některém z ubytovacích provozů Objednatele, to vše ve lhůtách podlePříloh č. 
2ač.3  Smlouvy; 

1.3.5. Finální provoz  za účelem ověření  funkčnosti díla pli úplném nasazení  programového  vybaveníi  na  ubytovacích 

provozech  zejména  v  souladu  se  zadáním  podle  Přílohy  č.  1 Smlouvy  včetně  ověřeni  kompatibiíty  díla  se 

stávajícími informačními systémy Objednatele, to vše ve lhůtách podle Příloh č. 2ač. 3 Smlouvy; 

1.3.6. Provozní  a uživatelský  manuál  v podobě  elektronické  (2x) a tištěné  (2x)  v rozsahu  umožňujícím  správné 

používania údržbu systému; 

1.3.7. Poskytnuti bezúplatné licence Objednateli  ksystému nádobu  jeho životnosti  ((čl.  6. Smlouvy); 

1.3.8. Technická podpora programového vybaveni formou školení vrozsahu: 

  tří dnů  pro provozní personál Objednatele; 

•  dvou dnů pro management Objednatele; 

•  dvou  dnů proadministrativu systému Objednatele. 

1.3.9. Součástí  předmětu  díla  jsou  ostatní  činnosti,  práce  a  výkony  výslovně  touto  Smlouvou  neuvedené, 

avšak  Dodavatel s ohledem na svoje odborné  znalosti a zkušenosti  věděl, musel či  mohl vědět (předpokládat), 

že jejich  provedení je  nutné  pro  řádné  kompletní  dokončení  a předání  díla Objednateli,s  cílem zachovat  jeho 

funkčnost  i  v  rámci zajištění jeho  kompatibiliy  s ostatnímy  systémy u Objednatele, včetně zajištění  prevence 

závad a poruch; 

1.4.  Servisními  službami  podle  odstavce  1.2„  první  odrážka  tohoto  článku  se  rozumi  soustavná  a  účinná  technická 

podpora  provozu  díla,  minimálně  20  hodin  v  kalendářním  měsíci,  po  dobu  24  měsíců  ode  dne  úspěšného 

protokolárního předání a převzetí dilaObjednatelem podle čl. 5. Smlouvy). 

Předmětem servisních služeb nejsou činnosti,  které jsou  podřízeny  režimu záručního  servisu ve  sjednané 

záruční  lhůtě  (čl. 7„ odst. 7.1 a násl. Smlouvy). 

Dodavatel zajišťuje pravidelně 1 x  v měsíci servisní úkony (zpravidla rutinního charakteru) pro účely  zabezpečení 

řádné  provozuschopnosti  systémů  u Objednatele  v rozsahu: 

1.4.1. preventivní údržby SW,  kterouse rozumí zejména: 

  sledování  bezpečnostních  záznamů  a detekce  možných  průniků  do  dodaného  systému,  minimálně 

třikrát  týdně,  a zajištění  okamžité  nápravy  při zjištění  incidentu  či  rizika, bez ohledu  nato, zda závada je 

důsledkem vady díla; 

pravidelná  komplexní  měsíční kontrola provozu  systému;  pravidelné  komplexní  měsíční  kontroly 

konzistencedatvdatovézákladněsystému; 

  sledovánífunkčností a výkonností dodaného systému anavrhovánidalšíchopatřeníaúprav; 

•  sledování aanalýza bgu chyb minimálně 1 x krát týdně azajštění bezodkladné nápravy. 

1.4.2. podávání zpráv včetně vyhotovení protokolů (logů apod.)o prováděných činnostech dle bodu  1.4.1; 

1.4.3. poradenské  činnosti  při  nastavení  systému,  využití  nových  funkcí  vycházejících  ze servisních upgradů"; 
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1.4.4. konzultací,  porad a školení  podle potřeb a požadavků  Objednatele, zpravidla v místě na adrese  Objednatele, 

nedohodnouli  sesmluvnístranyjinak; 

1.4.5. poradních a konzultačních služeb po telefonu, emaílu neboosobní asistencí; 

1.4.6. technické  a  softwarové  podpory  při  řešení  jakýchkoliv  organizačních,  technických  a  provozních  záležitostí 

spojených  s  užíváním  systému  bez  ohledu  na  jejich  původ  včetně  případných  chyb  způsobených 

obsluhujícím  personálem; 

1.4.7. ostatních činností, prací avýkonů výslovně touto Smlouvou neuvedených, avšak Dodavatel  sohledem  na 

svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, musel či mohl vědět (předpokládat), že  jejich  provedení je  nutné 

pro  ověření  co  do  zdárného  splnění  předmětu  a  účelu  této  Smlouvy  včetně  zajištění  prevence  závad a 

poruch. 

1.5.  Dodavatel  se  zavazuje  realizovat  předmět  Smlouvy  (plnění)  v  souladu  se  svoji  nabídkou  na  veřejnou  zakázku  a 
Zadávací dokumentací, zejm. v souladu s výzvou k podání nabídek, učiněnou Objednatelem  jako zadavatelem veřejné 
zakázky, která se vztahuje k předmětu této  Smlouvy a je veřejnou zakázkou  malého rozsahu podle § 12/3 zákona č. 
137/2006 Sb„ o veřejných  zakázkách, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  zákon").  Tuto  zakázku  Objednatel 
zadal  na  základě  jemu  náležícího  dispozičního  oprávnění  podle  §  18/5  zákona  mimo režim  zákona;  pro  účely 
zadávacího  řízení  však  postupoval  zejména  v  souladu  se  zásadami  transparentnosti,  rovného  zacházení  a 
zákazu diskriminace  podle § 6/1 zákona. 

1.6.  Má se  za  to,  že  Dodavatel  se  řádně  seznámil  s doplňujícími  údaji  a  informacemi  poskytnutými  Objednatelem, 
prověřil si místo budoucího plnění, a získal tak všechny dostupné  informace v míře,  která ho uspokojí ve vztahu ke 
stanovení  nákladů  a doby  potřebných  k  řádnému  a včasnému  provedení  předmětu  této  Smlouvy.  Dodavatel  je 
odpovědný  za  svůj  vlastní  výklad  Objednatelem  poskytnutých  podkladů  a  informací.  Před  odevzdáním  cenové 
kalkulace  se  Dodavatel  přesvědčil  s  ohledem  na  svoje  odborné  znalosti  a  zkušenosti  o  její  správností  a 
dostatečnosti. Zjištění případných nedostatků  po  zahájení  realizace díla nemá vlÁ/nazměnu termínů plnění ani výši 
ceny sjednané touto Smlouvou. 

2. Termíny  plněni 

2.1.  Dodavatel  zhotovuje  dílo  postupně  na základě  dílčích plnění  až do  řádného  a kompletního dokončení  celého díla a 

jeho předání Objednateli v předávacím řízení podle čl. 5. Smlouvy. 

2.2.  Dílčím plněním se  rozumí  část  díla,  která je  způsobilá  k jejímu  předání  a  převzetí  Objednatelem  na  základě 

oboustranně  potvrzeného  záznamu;  rozsah  dílčího  plnění  se  vymezuje  zejména 

"Harmonogramem postupu  plnění" podle Přílohy č. 3 této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2.3.  Dodavatel  poskytuje  servisní  služby  průběžně  po  stanovenou  dobu  v  rozsahu  sjednaném  zejm. v odst.  1.4,  čl. 1. 

Smlouvy. 

3. Cena díla, cena servisu a platební podmínky 

3.1.  Cenadíla 

Cena díla se sjednává podle nabídkové ceny Dodavatele dohodou ve výši: 

477 500,00 Kč bez DPH 

100275,00 Kč DPH 21% 

577 775,00 Kč cena celkem včetně  DPH 

3.2.  Cena  je  smluvní  cenou  nejvýše  přípustnou  a  zahrnuje  (s výjimkou  poskytnutí  lbence,  které  je  bezúplatné) 

veškerá  plnění definovaná  v předmětu  plnění podle čl.  l lébSnl^vjehě  činností,  prácí avýkonů  specifikovaných  v 

odst. 1.3, bod 1.3.9 téhožčlánku. 

3.3.  Cena servisních  služeb 

Cena servisních služeb se sjednává  podle nabídkové ceny  Dodavatele dohodou  formou  měsíční  paušální 

platby ve výši: 
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14590,00 Kč bez DPH 

3 063,90 Kč DPH 2 1 % 

17653,90 Kčcena celkem včetně DPH 

Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatelem vynaložené pro řádné plnění servisních  služeb 
včetně činností, prací avýkonů specifikovaných vodst. 1.4, bod  1.4.7téhožčlánku. 

3.4.  Platební podmínky 

3.4.1.  Cena  díla  se  uhrazuje  na  základě  daňového  dokladu  (faktury)  vystavené  Dodavatelem  ke  dni 
uskutečnění  zdanitelného  plnění,  kterým se  rozumí  úspěšné  protokolární  předáni  a  převzetí  celého 
díla Objednatelem podle či. 5. této Smlouvy. 

3.4.2.  Paušální  platby  za  servisní  služby  se  uhrazují  průběžně  na  základě  daňových  dokladů  (faktur), 
vystavených  Dodavatelem  ke  dni  uskutečnění  zdanitelného  plnění,  kterým  se  rozumí  poslední 
kalendárni den v měsíci,za který se paušál hradí. 

3.4.3.  Splatnost  faktur  je  15  dni  od  jejího  doručení  Objednateli.  Objednatel  ověřuje  věcnou  iformální 
správnost  faktur,  v  kladném  případě  jí  potvrdí,  jinak  ji  vrátí  Dodavateli  k  provedeni  opravy  či 
doplněni; vtom  případě platí nová  lhůta splatnosti ode dne doručení  opravené  či doplněné  faktury 
Objednateli.  Pro  případ  prodlení  objednatele  s úhradou  faktur  je  dodavatel  oprávněn  účtovat  k tíži 
objednatelezákonnýúrokzprodlení. 

3.4.4.  Sazba DPH budefakturována vevýšiplatnékedni  uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4.5.  Náležitosti  faktur 

Faktury  musí mít: 

a)  náležitosti obchodní ístinydle§ 13aobchodního zákoníku; 

b)  náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a náležitosti účetního dokladu podle zákona  o 

účetnictví; 

c)  požadavek  na způsob  provedení  platby a bankovní  spojení; 

d)  oboustranně  potvrzený  Protokol  o  úspěšném  předání  a  převzetí  díla  Objednatelem,  jdeli  o 
vyúčtování  ceny  díla;  jdeli  o  fakturaci  servisních  služeb,  faktury  odsouhlasuje  svým  podpisem 
Objednatel. 

3.5.  Registr plátců DPH: Registr nespolehlivých plátců DPH 

3.5.1.  Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  správce  daně  zveřejňuje  ode  dne  01 .  01 .  2013 

nespolehlivého  plátce  DPH  v  rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH  vedeném  MF  ČR  a  že 

Objednatel,  pokud  přijme  zdanitelné  plnění  s  místem  plnění  v  tuzemsku  uskutečněné 

poskytovatelem  zdanitelného  plnění, tj. jiným  plátcem  DPH, nebo  poskytne  úplatu  na takové  plnění, 

ručí podle §109 ZDPH jako příjemce zdanitelného  plnění za nezaplacenou daňztohoto  plnění, pokud v 

okamžiku  uskutečnění  zdanitelného  plnění je  poskytovatel  zdantelného  plnění  (tj.  Dodavatel)  veden  v 

rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH,  anebo  nastane  některá  z  jiných  skutečností  rozhodných  pro 

ručení  Objednatele ve smyslu tohoto  ustanovení. 

Dodavatel se zavazuje  po dobu trvání  této Smlouvy či trvání  některého  ze závazků ztéto  Smlouvy 
pro něj plynoucích řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě  DPH,  zejména  tuto  daň 
řádně a včas zaplatit  pod sankcí  smluvni pokuty sjednané v čl. 8.,odst.  8.1,  bod 8.1.3. Smlouvy. 

3.5.2.  Dodavatel  prohlašuje  a  svým  podpisem  v  závěru  Smlouvy  potvrzuje  pod  sankcí  smluvní  pokuty 
sjednané  v  čl.  8„  odst.  8.1, bod  8.1.4.  Smlouvy,  že  ke  dni  uzavření  Smlouvy  není  veden  v 
evidencí  plátců  DPH jako  nespolehlivý  plátce,  a  pro  případ,  že  se  stane  nespolehlivým  plátcem 
DPH  až  po  uzavření  této  Smlouvy,  zavazuje  se  bezodkladně  a  prokazatelně  informovat 
Objednatele  o  této  skutečnosti  pod  sankcí  smluvni  pokuty  sjednané  v  čl.  8„  odst.  8.1, bod 8.1.4. 
Smlouvy. 
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3.5.3.  Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného  plnění zjistí po doručení  daňového dokladu  (faktury), že 
Dodavatel  je  v evidenci  plátců  DPH veden  jako  nespolehlivý  plátce  DPH ve  smyslu  odst.  3.5,  bod  3.5.1 
tohoto  článku  nebo  bankovní  účet,  který  Dodavatel  uvede  na  daňovém  dokladu  (faktuře),  není 
zveřejněn  v  registru  plátců  DPH,  má  se  za  to,  že  úhrada  daňového  dokladu  (faktury)  bez  DPH  je 
provedena ve správné výši. 

4. Součinnost  stran 

4.1 . Vzhledem  kpovaze  předmětu  Smlouvy  (plnění)  nabývá  mimořádného  významu  vzájemná  a  bezodkladná 

součinnost  stran  pro  řádné  dokončeni  a  převzetí  díla  Objednatelem  a  pro  řádné  poskytování  servisních 

služeb ve sjednaném rozsahu. O informacích poskytnutých  Objednatelem před uzavřením  Smlouvy,  viz  prohlášení 

dle  čl.  1., odst.  1.6 Smlouvy.  Tímto  není  dotčena  vzájemná  bezodkladná  informační  povinnost stran  vprůběhu 

vlastní  realizace  díla a poskytování  servisních služeb, jakož i ostatní součinnost stran pro zdárné (s)plnění předmětu 

Smlouvy. 

4.2.  Objednatel  zabezpečí  Dodavateli  přístup  k  datům  a  součinnost  s  osobami  oprávněnými  k  provozováni  sw 

ubytovacího  systému  a příslušnými dodavateli  informačních  systémů  Masarykovy  univerzity  a jejich  součástí včetně 

SKM. 

4.3.  Případné dalši požadavky uplatni Dodavatel pisemně s uvedením nejzazší lhůty pro odpověď. 

4.4.  Nebudeli možno pro prodlení na straně Objednatele v práci nadíle pokračovat, určí další postup ředitel  SKMMUspolus 

osobou oprávněnou jednat zaOménem) Dodavatele. 

4.5.  Strany  se  zavazují  vyvinout  veškeré  maximální  úsilí  k zajištění  vzájemné  a  bezodkladné  součinnosti  smluvních 

stran. V případě  potřeby  bude sjednán  režim pravidelných  kontaktů. Strany  se zavazují  zachovat  mlčenlivost  o 

všech  hformacích  a datech,  které jim  budou v rámci  plnění této  Smlouvy  poskytnuty. Strany se zavazují používat 

poskytnuté  hformace a data výhradně v souvislostí s realizací předmětu  Smlouvy. 

4.6.  Vyjdeli  najevo vhodnost  úpravy Přílohy č.  1, Dodavatel takovou  úpravu zrealizuje. O úpravě se povede dokumentace, 

která bude před předáním díla promitnutado Přílohyč. 1 Smlouvy. 

4.7.  Ochranaosobníchúdalů 

Objednatel  prohlašuje,  že  pokud  budou  zejména  v  rámci  implementace  a  ostatních  souvisejících  činností 
shromažďovány  nebo  zpracovány  osobní  údaje  třetích  osob,  zajisti  před  zahájením  zpracování  osobních  údajů 
potřebný  souhlas  tímto  dotčených  třetích  osob  v  souladu  se  zákonem  č.  101/2000  Sb.,  v  platném znění.  Právní 
ochranu osobních údajů respektuje též Dodavatel. 

4.8.  Ochrana  důvěrných  hformací 

hformace získané některou ze smluvních stran při uzavření této smlouvy a v průběhu jejího  plnění jsou důvěrné  podle 
§ 271  obchodního  zákoníku, s výjimkou  informací,  které  musí  být  poskytnuty  podle  obecně závazných  předpisů. 
Ochrana důvěrných  informací se sjednává inadobu tří let po ukončení této smlouvy,  nestanovíli  smluvní strany jinak. 

5. Splnění díla 

5.1.  Dílo  se  považuje  za  splněné  jeho  řádným  a  kompletním  dokončením  a  úspěšným  protokolárním  předáním a 
převzetím  Objednatelem,  tj.  bez  vad  a  nedodělků.  Součástí  zápisu  (Protokolu)  musi  být  vyznačen  záznam  o 
úspěšně  provedeném  testovacím,  pilotním  a  finálním  provozu  po  stanovenou  dobu.  Díb  musí  být  zhotoveno, 
implementováno  a  integrováno  do  stávajících  informačních  systémů Objednatele vsouladustouto Smlouvou. 

5.2.  Termín  splnění  se  prodlužuje  o dobu, po  kterou  nebylo  možno  výlučně  z důvodů  na straně  Objednatele  realizovat 

implementační procedury dle Přílohyč. 2. 

5.3.  Nejpozději  5 dnů  před termínem dokončeni  celého díla vyzve  Dodavatel  Objednatele  k protokolárnímu  převzetí díla. 

Převzetí se provede nazařízeni Objednatele tak, aby byly ověřeny všechny sjednané 
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parametry  díla.  O převzetí  se  pořídí zápis  (Protokol), ve  kterém  budou  popsány  event.  vady  (závady)  s uvedením 

termínujejichodstranění. 

5.4.  Při  provádění  díla  postupuje  Dodavatel  samostatně.  Tímto  není  dotčeno  oprávnění  Objednatele  kontrolovat 

provádění díla ve všechjeho fázích azatím účelem ukládat Dodavatelizávazné  pokyny. 

5.5.  Dodavatel postupuje s odbornou  péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujblmi se na sjednaný předmět plnění 

včetně  platných  českých  a  evropských  technických  norem.  Důsledně  chrání  práva  o  oprávněné  zájmy 

Objednatele,  které  jsou  nebo  by  mu  mohly  či  měly  být  známy.  Řídl  se  hlediskem  hospodárnosti.  Dodržuje 

fakturační postupy podlečl.3.,odst. 3.4anásl. Smlouvy. 

5.6.  Objednatel  je  povinen  převzít  dílo,  které  vykazuje  drobné  vady  a nedodělky  a  samy  o sobě  ani  ve  spojeni  s 
jinými  nebrání  řádnému  užívání  díla  Objednatelem.  Dodavatel  se  zavazuje  pro  účely  předávacího  řízení 
vystavit  předávací  Protokol  svyznačením  případných vad a nedodělků  stermíny  jejbhodstranění. 

5.7.  Dodavatel je povinendoložit u předávacího řízeni zejména: 

zápisy  a  osvědčení  o  úspěšně  provedených  funkčních  a  htegračních  individuálních  a 
komplexních zkouškách  a úspěšně  provedeném testovacím, pilotním a finálním  provozu; 

atesty,  prohlášení  o  shodě  apod.,  dokumentaci  počítačového  programu  v  písemné  (2x)  i 
elektronické  (2x) podobě, v českém jazyce  spoužitím obvyklých  anglbkých  výrazů; 

zápisyoprovedenémškolení uživatelů, popř. správců systému. 

Bez  předání  dokladů  ve  sjednaném  rozsahu  nelze  považovat  dílo  za  řádně  dokončené  a  způsobilé  k předání 

Objednateli. 

6.  Práva k užitídíla (licence) 

6.1. Vzhledem  ke  své  povaze  podléhá  dílo  režimu  autorského  zákona.  Zaplacením  ceny  díla  vzniká  Objednateli 
bezúplatné  nevýhradní  oprávnění  (nevýhradní  licence)  užit  předmět  díla  v  ubytovacích  zařízeních 
provozovaných  Objednatelem,  s maximálním počtem  lůžek 4175 ve všech  ubytovacích  zařízeních  Objednatele. 
Dodavatel  prohlašuje, že je  nositelem autorských  práv. Objednatel je  oprávněn  licenci  nerušeně  užívat  po  dobu 
životnosti  systému,  autor  poskytne  souhlas  s jeho  šířením,  pozměňováním,  rozmnožováním  pouze  na 
základě  nové  lbenční  smlouvy.  Objednatel  ztitulu  nabyvatele lbence není povinen licenci využít. 

7. Odpovědnost  za vady 

7.1.  Dodavatel  poskytuje záruku  za jakost  díla.  Dodavatel  odpovídá  za  vady  díla,  kterými je  každá  odchylka  od zadání 
sjednaného  předmětu  plnění, resp. od  dokumentovaných  modifikací  (upgradů), a to  podobu  záruční  lhůty v  trvání 
24 měsíců plynoucích ode dne úspěšného  protokolárního  předání a převzetí celéhodílaObjednatelem. 

7.2.  Reklamace: 

Pro  účely  reklamační  se  záruční  závadou  rozumí  vada  specifikovaná  v  odstavci  7.1.tohoto  článku,  která  je 
Objednatelem  písemně  (emailem)  oznámena  Dodavateli  nejpozději  do  konce  záruční  lhůty  sjednané  v  odstavci 
7.1.tohoto článku. 

Dodavatel  se zavazuje: 

v  případech  urgentní  povahy  havárie  BKAM4  ohrožující  vážnou  měrou  zpracování  dat  a  výstupů  systému 

zahájitservisníprácekodstraněni takové závady do60timinutvdoběmezi8:00 hod. až  16:00 hod. pracovního 

dne,  jinak  do  9:00  hod.  následujícího  pracovního  dne  od  písemného  (emailového)  oznámení  závady 

Objednatelem. Dodavatel se zavazuje odstranit  havárii či jinou 
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mimořádnou událost ve smyslu tohoto ujednání nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od písemného  (emailového) 

oznámení  závady  Objednatelem, pokud  se strany nedohodnou  jinak; 

pro odstranění vad a závad méně závažného  charakteru  platí lhůta  14 (čtrnáct)  kalendářních dnů od písemného 

(emaibvého) oznámení závady Objednatelem, pokud  sestrany nedohodnou  jinak. 

7.3.  Záruční servis 

Dodavatel  se zavazuje  vprůběhu  záruční  doby  provádět  záruční  servis  a záruční  technickou  a softwarovou 

podporu v souladu  sči. 1„odst.  1.2., bod 12.9. Smlouvy. 

8.  Smluvní  pokuty a ostatní  ujednáni 

8.1.  Objednatel  jeoprávněnsankcionovatDodavatele  smluvnípokutouvevýši: 

8.1.1.  3  000,  Kč  (slovy  třltisíce  korun  českých)  za  každý  den  prodlení  Dodavatele  s  řádným 

dokončením a protokolárním předáním dila dle čl. 5.1 Objednateli ve sjednaném  rozsahu a  sjednaným 

způsobem; 

8.1.2.  2000, Kč (slovy dvatisíce korun českých) za každou vadu  (závadu) zjištěnou v předávacím  řízeni  a  za 

každýden prodlení Dodavatelesjejímodstraněním; 

500.  Kč  (slovy  pětset  korun  českých)  pro  případ  prodlení  Dodavatele  s odstraněním  havárie  ISKAM4 
ohrožující  vážnou  měrou  zpracování  dat  a  výstupů  systému  za  každou  závadu  závažného 
charakteru  (čl.  7.2., první odrážka)  za každý den  prodlení  Dodavatele s jejím  odstraněním; 

250.  Kč (slovy dvěstěpadesát  korun českých)  pro případ prodlení  Dodavatele s odstraněním  záruční  vady 
(závady)  méně  závažného  charakteru  (čl.7.2.,  druhá  odrážka)  za  každou  vadu  (závadu)  méně 
závažného charakteru  a  za  každý  den  prodlení  Dodavatele  s  jejím  odstraněním; 

8.1.3.  Úhrn všech  sankcí dle bodu 8.1.2této smlouvy nepřekročí 5%  z ceny díla bez DPH. 

8.1.4.  odpovídající  nedoplatku  na  DPH za  zdanitelné  plnění, s  nímž je  spojeno  ručení  Objednatele  ve  smyslu 

odstavce  3.5.1,61.  3.  Smlouvy,  tj.  za  porušení  povinnosti  Dodavatele  řádně  a  včas  plnit  své  povinnosti 

vztahující  se ke správě  DPH podobu  trvání této  Smlouvy či trvání  některého  ze  závazků  z této  Smlouvy 

pro  něj  plynoucích,  zejména  tuto  daň  řádně  a  včas  zaplatit,  a  v důsledku  porušení  tohoto  závazku 

příslušný  Finanční  úřad  vyzve  Objednatele  k zaplacení  DPH  (popř.  nedoplatku  na  DPH)  z důvodu  jeho 

ručení ve smyslu odstavce 3.5, bod 3.5.1,čl. 3.  Smlouvy; 

8.1.5.  10000.  Kč (slovy desettisíc  korun  českých)  za nepravdivé  prohlášení  Dodavatele  podle  čl.  9.,  odst.  9.5., 
písm.  d)  Smlouvy  anebo  nesplněni  oznamovací  povinnosti  Dodavatele  podle  odst.  3.5, bod 3.5.2, čl. 3. 
Smlouvy; částka smluvní pokutyje jednorázová; 

Smluvní pokuty  touto Smlouvou sjednané se ptali nezávisle na tom,zda av  jaké výši vznikne v  těchto  souvislostech 

Objednateli  škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.2.  Zapodstatné porušenísmlouvvsepovažuje: 

a)  prodlení  Dodavatele  ve  sjednaném  termínu  protokolárního  předáni  díla  ve  sjednaném  rozsahu  a  sjednaným 
způsobem, jeli  prodlení  Dodavatele  delši  než sedm  (7)  kalendářních  dni, a  Dodavatel  nezjedná nápravu ani do 
jednoho týdne od písemného doručeni oznámení Objednatele; 

b)  vadné provádění prací Dodavatelem po dobu zhotovování díla nebo vadné dílo; 

c)  nepravdivé prohlášení Dodavatele uvedené  při podáni nabídky na veřejnou zakázku  (čl. 1 „ odst. 1.5),  na základě 
které je  uzavřena  tato  Smlouva,  nebo  nepravdivé  prohlášeni  Dodavatele  podle plsm. a),  pism. b), písm. c) nebo 
písm. d),  odst. 9.5, čl. 9. Smlouvy; 

d)  po uzavření Smlouvyje  Dodavatel v likvidaci,úpadku  nebovevidenci  nespolehlivých plátců DPH. 
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Právní  účinky  odstoupení  od  Smlouvy  nastávají  dnem  doručeni  jeho  písemného  vyhotovení  Dodavateli.  Doručujeli se 
písemnost prostřednictvím  provozovatele  poštovní  licence, písemnost se považuje za doručenou  třetím kalendářním dnem ode 
dne jejího  uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda o uložení  písemnosti se její adresát dozvěděl. 

9.1. Podpisem této Smlouvy zanikají veškerá předchozí smluvní ujednání. 

9.2.  Vztahy  zde  neupravené  se  řídí  obchodním  zákoníkem,  neboť  na  podřízenosti  této  Smlouvy 

obchodněprávní úpravě sesmluvní strany dohodly dle§262obchodního zákoníku. 

9.3.  Smlouva  se  sepisuje  ve  čtyřech  vyhotoveních,  po dvou  pro  každou  stranu.  Veškeré  změny  a  doplnění  Smlouvy 

mohou  být učiněny toliko  písemně formou dodatků, potvrzených  oprávněnými  zástupci  smluvních stran. 

9.4.  Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  podpisem  obou  stran.  Nedílnou  součástí  Smlouvy  jsou  oboustranně 

potvrzené: 

Přibha č. 1. .Zadávací dokumentace  BKAM4";  Přbha 

č.2.„hiplementacesystému"; 

Přibha č. 3 „Harmonogram  postupu  prací"; 

9.5.  Dodavatel prohlašuje asvvm podpisem potvrzuje, že kedniuzavřenitéto  Smlouvy: 

a)  je  účasten  pojištěni  z odpovědnosti  za škodu  způsobenou  při  realizaci  předmětu  Smlouvy  a zavazuje  se  být  takto 

pojištěn  po dobu  trvání  této  Smlouvy  či trvání  některého  ze závazků  z této  Smlouvy  pro  něj  vyplývajících; kopii 

pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli najeho vyžádání; 

b)  není v likvidaci; 

c)  není vůči  němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by mělataková skutečnost nastat; 

d)  neníveden vrejstříku nespolehlivých plátců DPH; 

9. Ustanoveni  závěrečná 

VBrnědne8.října2013 

Masarykova univerzita 
Správa kolejí a menz 

hg. Zdeněk Čžek  ředitel 
za  Objednatele 

hg.Zdeněk  Bouša 

jednatel 

za Zhotovitele 

Brnosr.o. 

Přílohy: 

č. 1. „Zadávacídokumentace  BKAM4"; 

č. 2. „Implementace  systému"; 

č. 3 „Harmonogram  postupu prací"; 
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