
Smlouva o programovém vybavení

I. Smluvní strany -  upřesnění údajů smluvních stran

1.1. Objednatel:

název organizace: 
sídlo organizace: 
statutární zástupce:

bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.. nemocnice Středočeského kraje
272 59 Kladno. Vančurova 1548
...................................................................................
........................... .. ...........................................................
..................................................................
27256537
CZ 27256537

1.2. Zhotovitel (též jako “Dodavateri:
název organizace: 
sídlo organizace: 
statutární zástupce: 
pověřený zástupce: 
bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:

Steiner, s.r.o.
Dýšinská 477. 109 00 Praha 10
........................................................................
...................... .......................
................................................................ .................................
26488931
CZ26488931

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je rozšíření programového vybavení objednatele o modul patologie. Toto 
programové vybavení je výrobkem zhotovitele pod označením patologie Orpheus (dále jako 
“programové vybavení"). Přehled funkcí dodaného programového vybavení je v příloze 1 této 
smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že tyto funkce bude jím dodané programové vybavení mít. 
Nebude-li dodané programové vybavení po jeho zprovoznění u objednatele mít funkce dle 
předchozí věty, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III. Podmínky spolupráce

3.1. Dodavatel se zavazuje:

3.1.1. Dodavatel se zavazuje dodat, nainstalovat a zprovoznit programové vybavení pro patologii 
objednateli na jím určené místo, a to včetně zajištění importu dat ze stávajícího 
programového systému objednatele do nového programového vybavení nejpozději do čtyř 
týdnů od podpisu této smlouvy.

3.1.2. Dodavatel touto smlouvou poskytuje objednateli souhlas s používáním aktuální verze dodaného 
programového vybavení dle podmínek uvedených v odstavci 3.2 této smlouvy.

3.1.3. Po dobu trvání této smlouvy dodavatel zajistí předávání inovovaných verzí programového 
vybavení na základě změn platných právních předpisů v termínech vždy do nabytí 
účinnosti nových právních předpisů, resp. účinnosti změn právních předpisů, a není-li to 
objektivně možné, nejpozději do konce daného kalendářního měsíce, v němž účinnost 
nastala, a na základě resortních změn.

3.1.4. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli servis programového vybavení s maximální 
dobou odezvy dle závažnosti vzniklého požadav ku následovně:

a. telefonickou konzultační službu v pracovní dny v době od 8.00 do 15.30 na 
.......... .................... ..............................................

b. konzultační činnost týkající se provozování systému do 2.hodin od výzvy



4.2. Udržovací poplatek

Roční cena za údržbu programového vybavení (dále jako "udržovací poplatek") činí
120 000,00- Kč
DPH 21%........................................................................................ 25 200,00- Kč

Cena za udržovací poplatek činí celkem........................  145 200,00- Kč (slovy
jednostočtyřicetpěttisícdvěstě korun českých)

Udržovací poplatek obsahuje (hradí) povinnost dodavatele poskytovat a zjišťovat pro 
objednatele:

• nové verze programového vybavení, do kterých jsou zahrnuty standardní 
úpravy, které sledují změnu resortních právních předpisů. Nové verze 
programového vybavení jsou distribuovány pomocí chráněné oblasti internetu 
dodavatele.

• inovaci programového vybavení dle změn všech dotčených právních předpisu 
a zákonu vždy do nabytí jejich účinnosti, a není-li to z objektivních důvodů 
možné, do konce kalendářního měsíce, v němž k účinnosti došlo

• telefonickou konzultační službu
• konzultační činnost týkající se systému
• okamžité a operativní řešení havárií a atypických situací provozu

Udržovací poplatek neobsahuje cestovní a servisní náklady dodavatele (viz dále).
Udržovací poplatek neobsahuje cenu za specifické programátorské práce požadované 
objednatelem, které nebudou nezbytné pro provoz programového vybavení a budou předmětem 
zvláštního ujednání, např. formou dodatku k této smlouvě

Udržovací poplatek se po dobu prvního roku užívání programového vybavení neplatí a je 
zahrnut v ceně programového vybavení. Po prvním roce užívání programového vybavení se 
udržovací poplatek hradí za každý následující rok užívání systému zpětně. Cena za servis (servisní 
náklady) je 680,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce a cena jízdného je 1 1 Kč na 
kilometr. Servis je realizován z Prahy. Servisem (servisními náklady) se rozumí nutná osobní 
přítomnost pověřeného technika dodavatele konajícího práci v prostorách objednatele, která není 
vyvolána záruční vadou programového vybavení. Dodavatel poskytuje na programové vybavení 
zámku v trvání 3 let.

Cena za programátorské práce činí 820 Kč za hodinu bez DPH. Cena za programátorské práce 
dle předchozí věty se využívá pouze pro odhad celkové ceny speciálních úprav programového 
vybavení dle požadavků objednatele nad rámec specifikace programového vybavení dle této 
smlouvy. Obsah a termíny těchto úprav jsou předmětem zvláštního ujednání, např. dodatkem k této 
smlouvě.

Všechny ceny a poplatky může dodavatel po předchozím souhlasu objednatele upravit o míru 
meziročního růstu indexu spotřebních cen v době splatnosti částky tak. jak je zveřejněn Českým 
statistickým úřadem.

V. Termíny realizace, sankce

1. Dodavatel dodá a zprovozní programové vybavení do 4 týdnů od podpisu této smlouvy a 
objednatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost. Pokud objednatel odmítne spravedlivě a 
důvodně požadovanou součinnost dle předchozí věty poskytnout, není dodavatel po dobu trvání 
tohoto odmítnutí v prodlení.

2. V případě prodlení dodavatele s plněním dle této smlouvy, které není odstraněno ani v 
dodatečné Ihůtě k plnění poskytnuté dodavateli objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat po 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0.1% z ceny programového vybavení dle čl. 4.1. této smlouvy 
za každý den trvání prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na úhradu náhrady újmy.



povinna předat druhé smluvní straně nejpozději do 5 pracovních dní od zveřejnění informace z 
Registru smluv o datu zveřejnění a ID smlouvy.

8. V případě, že jedna ze smluvních stran zveřejní v Registru smluv smlouvu, která nepodléhá 
povinnosti zveřejnění dle zákona o RS. je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu, a to 
nejpozději do 30 dnu od zveřejnění, pod sankcí neplatnosti smlouvy.

9. Smluvní strany jsou pov inny znepřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní 
strany považují obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku. Pro 
účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části 
Smlouvy, data a informace: příloha č.l smlouvy.

VII. Závěrečné ustanovení

6.1. Tato smlouva se ve věcech touto smlouvou neupravených řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.

6.2. Tuto smlouvu je možno aktualizovat, doplnit, změnit, případně zrušit jen písemnými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

6.3. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží jedno.

6.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


