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Smlouva o prodloužení maintenance

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

oXy Online s.r.o.
se sídlem Brodská 570, Příbram V-Zdaboř, 261 0l Příbram
IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129
zastoupení: jednatel Ing. Štěpán Mrázek
(dále jen ,,poskytovatel")

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. í.
se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
IČ: 449 945 75, DIČ: CZ44994575
zastoupení: ředitel Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
(dále jen ,,příjemce")

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto smlouvu.

1. Předmět smlo.uvy

1.1. Příjemce je držitelem licence systému Lotus Notes.

1.2. Předmětem smlouvy je zajištění prodloužení maintenance pro systém Lotus Notes.
Poskytovatel zajistí maíntenance u majitele licence, tj. společnosti IBM. Podrobnější
specifikace předmětu této smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.

2. UŽÍvacÍ práva

2.1. Užívací práva k uvedené službě se řídí licenčními podmínkami vydanými majitelem licence.
Poskytovatel se zavazuje zajistit od majitele licence maintenance na dobu 1 roku od
výročního data původní smlouvy, tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (Software Subscription and
Support Coverage Dates).

3. Cena služeb

3.1. Cena služeb poskytnutých dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
pevná a neměnná a činí 194 304 Kč bez DPH, tj. 235 108 Kč vč. DPH.

3.2. Cena služeb bude uhrazena v souladu se zněním čl. 4 této smlouvy.

4. Platební podmínky

4.1. Fakturace ceny služeb bude uskutečněna na základě jedné faktury. Fakturu může
poskytovatel vystavit a předložit po podpisu této smlouvy. Faktura bude splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona
č. 235/2004 sb., o daniz přidané hodnoty.
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4.2. Faktura je splatná ve Ihůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení příjemci za předpokladu,
že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené
náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s
platebními podmínkami, nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je příjemce
oprávněn fakturu poskytovateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z účtu příjemce ve prospěch účtu poskytovatele.

5. Platnost smlouvy

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Záruka

6.1. Poskytovatel poskytuje záruku na kvalitu poskytovaných služeb po dobu sjednanou v čl. 2
této smlouvy.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.2. Tato smlopva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze stran obdrží
po jednom.

7.3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem
obou smluvních stran.

7.4. Smluvní strany prohlašují, ze si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní
strany prohlašují, ;re tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci
smluvních stran své podpisy.
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V Brně dne.
D%. u7. 2018

V Brně dne..............................
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Ing. Štěpán Mrázek
za poskytovatele
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Ing. Jindřich Frič, Iťh,
za příjemce
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Příloh č. 1- Popis produktu
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produktu

- Popisproduktu Počet

EOOZZLL IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW
Subscription & Support Renewal
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