
Smlouva o dodávce licencí ESET

monit s. r. o.
se sídlem Skorkovského 1643/115, 636 00 Brno,
IČ: 26981742,

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, v odd. C, vložce 4593,
zastoupená Ing. Jaroslavem Kapounem, jednatelem společnosti,
(dále též ,,MONI1")

a

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sÍdlem Čichnova 982/23, 624 OD Brno
IČ: 00380385
DIČ: OO380385CZ
zastoupená PaédDr. Vladimírem Šimíčkem, ředitelem
(dále též ,,ZÁKAZNÍK")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dodávkách antivirové řešeni
ESET

I. Preambule

(l) společnost monit je v rámci své obchodní Činnosti vykonávané oprávněna distribuovat
softwarové produkty, kromě jIného též produkty ESET.

(2) Společnost MONIT ve spolupráci s eset jako výrobcem a držitelem práv k produktŮm
ESET (dále též jen "výrobce produktu ESET") připravila pro ZÁKAZNÍKa podmínky nákupu
produktu ESET pro akademická pracoviště, na jehož realizaci mají za podmínek stanovených
touto smlouvou obě smluvní strany zájem.

(3) Smluvní strany deklarují svůj zájem spolupracovat při realizaci antivirového zabezpečení
ESET a za tím účelem uzavÍrajÍ tuto smlouvu.

II. Dodací podmínky

(l) objednávku produktu podle této smlouvy mohou učinit pouze pověřeni zaměstnanci.

(2) Po potvrzení odsouhlasení objednávky ze strany ZÁKAZNÍK, MONIT objednávku zpracuje
a vystaví daňový doklad (fákturu).
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VI. Cenové podmínky

(l) Smluvní strany sjednávají, že cena je stanovena na 60.3OO,OO KČ bez DPH a je
kalkulována pro update 400 licencí antivirového sYstému ESET Endpoint Security s
platnosti aktualizací od 30.11.2017 do 3.12.2018.

(2) Splatnost faktur bude 10 dni od vystaveni,

VII. Závěrečná ujednáni

(l) NestanovÍ-ll tato smlouva jinak, řídí se dodávky produktŮ zákonem 89/2012 Sb. novým
občanským zákoníkem.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání obchodního případu, a to s účinností ode dne
zveřejněni v registru smluv, přičemž však smluvní strany berou na vědomi, že cenové a
objednací podmínky v této smlouvě stanovené vychází z aktuální nabídky výrobce produktŮ
ESET.

(3) Tato smlouva se vyhotovuje dvojmo a každá ze smluvních stran obdrží jedno její
vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tuto rámcovou smlouvu sjednaly podle své pravé, svobodné
a vážné vŮle a Že jejímu obsahu zcela rozumí, na dŮkaz čehož připojuji své podpisy:

V Brně dne 28.11.2017
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