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KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (dále také FMMI)

se sídlem: 17. listopadu 2I72/15. 708 33 Ostrava - Poruba

1Č : 61989100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: _7děkankou FMMI

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

Kontaktní osoba:
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Prodávající

Obchodní firma /název/: Humusoft, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání/: Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR

IČ: : 40525872

DIČ: CZ40525872

Zastoupená: _

Bankovní spojení: ČSOB - Praha

Číslo účtu: _

zapsaná v: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22302

kontaktní osoba: _

ID datové schránky: 3hea496

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..

občanský zákoník (dálejen „občanský zákoník“)

(dále jen ,.Smlouva“)

Kupující uzavírá s prodávajícím tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Podpora vzdělávací

infrastruktury na VŠB - TU Ostrava“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008556), který je

spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace jsou poskytovány

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také řídící orgán OP VVV).



Prodávající bere na vědomí. že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit

součást projektu spolutinancovaného Evropskou unií.

Kupujícíje veřejnou vysokou školou zřízenou na základě zákona č l 1 1/1998 Sb., o vysokých školách.

Předmětem činnosti kupujícíhoje především vědecko _ výzkumná. školící a vzdělávací činnost.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údaj ů, je smluvní strana. u které změna

nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to průkaznym způsobem

(fomíou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že zdůvodu porušení tohoto

závazku vznikne druhé smluvní straně škoda„ zavazuje se strana, která škodu způsobila. tuto v plné

výši nahradit.

Prodávající prohlašuje., že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlomy.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rozšíření programu MATLAB (dále také ..software“ nebo ,.SW“) o

toolboxy, pro 13 uživatelů (licencí). 3
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Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu software

(dále také zboží), jak je uvedeno v bodě l a převést na kupujícího právo na užívání tohoto

software.

3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvyje nabídka prodávajícího ze dne 16.5.2018 (č. 416) do

soutěže o veřejnou zakázku. vyhlášené kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky.

Článek 11.

Předání zboží, vady zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v článku 1 smlouvy prostřednictvím zaslání

elektronické licence na e-mail kontaktní osoby kupujícího. Elektronická licence obsahuje:

— webovy odkaz ke stažení softwaru

- kód projeho aktivaci nebo zaslání fyzicky poštou včetně datového nosiče a klíče

2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.
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Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí

převzetí zboží písemně prodávajícímu sdčlL ato nejpozději do pěti pracovních dnů od původního

termínu předání zboží.

Článek III.

Doba a misto plnění, předání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
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Místem plněníje sídlo kupujícího, na adrese:



U
J

U
I

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 17. listopadu 2172/l5, 708 33 Ostrava — Poruba.

Konkrétní čas dodání zboží bude předem dohodnut mezi prodávajícím a oprávněným zástupcem

kupujícího dohodnutými komunikačními prostředky (e-mail, telefon).

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodávající oprávněn

fakturovat v souladu s příslušným dodacím listem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Celková nabídková cenaje stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 49.660,- Kč

DPH 21% 10.428,60 Kč

Celková cena s DPH: 60.088,60 Kč

Slovy: šedesát tisíc osmdesát osm korun českých a osmdesát haléřů s DPH

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí

zboží, včetně dopravy a ostatních nákladů.

Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy stím, že zvlášt“ budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.

Pro splnění podmínek projektu musí faktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad dále obsahovat:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy (objednávky) a datumjejího uzavření, název veřejné zakázky

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

cl) název projektu a jeho registrační číslo - projekt „Podpora vzdělávací infrastruktury na VŠB —

TU Ostrava“„ reg. č. projektu CZ.O2.2.67/0.0/0.0/l7_044/OOO8556, který je financován Z

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,

h) označení pracoviště uvedené na dílčí objednávce,

i)jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti fakturyje 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím, má se v případě pochybností za to, Že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dnejejího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturovane' kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebojeho části.
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Článek V1.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

chodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle bodu 111. 1, zaplatí kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0.5% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

Bude-li kupujici v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení

ve výši dle platného předpisu.

Smluvní pokuta a úrok zprodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná výzva kjejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

Článek vn.

Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti Z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ajinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

_ zachovat mlčenlivost —jakjsou vymezeny níže:

v

' veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu zákona 0. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti)

' obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů prodávajícího a dále u informací,jejichž

sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů,

zjejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
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Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou

předmětu plnění do roku 2028, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a

účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek VIII.

Povinnosti vyplývající z podmínek OP VVV

Předmět této smlouvy je financován z OP VVV.

Prodávající se zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy v rámci OP VVV:

— umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž prostředků je

zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zadávacího řízení, a to po dobu

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),

— uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s plněním zadávacího řízení a této

smlouvy minimálně do konce roku 2028, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto

dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsbbem stanoveným platnými právními

předpisy,

Clánek VIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato

smlouva okamžikem doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace kupujícímu, za podmínky, že již

byla provedena registrace smlouvy v registru smluv dle následujícího odstavce tohoto článku

smlouvy. Vpřípadě, že druhá smluvní strana podepisuje tuto smlouvu až po rozhodnutí o

poskytnutí dotace kupujícímu, nabývá tato smlouva účinnosti registrací smlouvy v registru smluv,

O nabytí účinnosti této smlouvy kupující prodávajícího bezodkladně informuje.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanovenojinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdrží kupující a

jeden prodávající.



6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jcžjsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující. na důkaz Čehož připojují smluvní strany k této smlouvě sv

podpisy.

Příloha č. l _ Cenová nabídka —-- technická specifikace nabídky

Příloha Č. 2 — Licenční podmínky

v Ostravě, dne: 31- 05- ZMB VPrazc,dnc 23.5.2018

Za kupujícího: Za prodávajícího:

    děkanka FMMI
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Příloha 0,1 Kupní smlouvy = cenová nabídka (technická specifikace nabídky)

VZ: "SW pro podporu výuky systémů, regulátorů — KA7

plnění bude financováno z projektu OP VW "Podpora

reg. c projektu; CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_O44/0008556

- FMMI "

vzdělávací infrastruktury na VŠB - TU Ostrava "

 

 

 

 

 

Odběratel: Číslo (var. symbol): 416

Konstantní symbol:

Vysoká Škola báňská-Technická univerzita Ostrava Objednávka čislo:

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Dodavatel: Humusoft s.r.o.

17. listopadu 15/2172 info©humusoft.cz Pobřežní 20

Ostrava - Poruba 186 00 Praha 8

708 33 Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22302

tel: 284 011 730 fax: 284 011 740

Peněžní ústav: ČSOB - Praha

DIČ 0261989100 Číslo účtu: 191484/0300

IČO: 61989100 DIČ: CZ40525872 IČO: 40525872

Příjemce: Forma úhrady: P.P.

rozšířeni programu MATLAB licence 53246

Den vystaveni: 16.05.2018

Doba platnosti: 1 měsíc 
  
 

 

 

 

 

Označení dodávky Množství Cena za kus Cena bez DPH

0,00

Základ daně pro sazbu 10% 0,00

Časově neomezené (trvalé) konfigurace programového vybavení:

(dokumentace k dodávanému programovému vybaveníje dostupná pouze v elektronické podobě)

SIMULINK 4

- Classroom, 1 uživatel + 1 rok update, síťová 13 1 780’00 231 0’00

Simulace a modelování dynamických systémů

Neural Network—Toolbox . . , 13 680,00 8 840,00

- Classroom, 1 uzrvatel + 1 rok update, Sitova

Návrh, učení a simulace neuronových sítí, včetně hlubokých

Optimization Toolbox .. . 13 680,00 8 840,00

- Classroom, 1 uzuvatel + 1 rok update, Sitova

Řešení standardních i rozsáhlých optimalizačních úloh

Fuzzy L°9‘° T°‘?.”°°x . , , 13 680,00 8 840,00
— Classroom, 1 uzrvatel + 1 rok update, srtova

Návrh a simulace systémů založených na fuzzy logice

Základ daně pro sazbu 21% 49 660,00

DPH 10% 0,00

DPH 21% 10 428,60

Zaplaceno OQO

CELKEM K ÚHRADĚ Kč 50 088,60

 

Hp

 



Prodávající: Humusoft, spol.s r.o.

Pobřežní 20, 186 00 Praha 8

IČ 40525872, DIČ C240525872

Kupující: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

|Č:61989100

DlČ: c2619891oo

Název veřejné zakázky: "SW pro podporu výuky systémů, regulátorů - KA7 - FMMI"

 

Příloha č.2 Kupní smlouvy — Licenční podmínky

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nadstavby v níže uvedenem rozsahu a počtu, jako rozšíření

existující Classroom Kit licence Site ID 53246:

13x SlMULlNK

13x Neural Network Toolbox

13x Optimization Toolbox

13x Fuzzy Logic Toolbox

Classroom Kit licence je časově neomezená síťová licence určená pro pravidelnou výuku studentů v

učebnách instituce poskytující akademické vzdělání a pro přípravu pedagogů na výuku.

Dodané nadstavby budou Kupujícímu k dispozici ve verzi aktuální k datu dodání, včetně všech starších

dostupných verzí.

Cena za nové nadstavby v sobě zahrnuje roční předplatné, které přináší:

- přístup k novým verzím, opravám a aktualizacím

- přístup k technické podpoře

- možnost licenci rozšiřovat o další nadstavby

- možnost přidělovat / odebírat aplikační knihovny v rámci Master licence u IN a DC licencl

- možnost přechodu mezi licenčními variantami (např. "Named User" a "Designated Computer")

- on—line správa licencí

- okamžitý přístup ke zkušebním verzím všech produktů MathWorks

- přístup k MATLAB Online

— přístup k Prerelease a beta verzím nových produktů

- přístup ke službě MATLAB Drive s kapacitou 5GB

- přístup ke službě MATLAB Mobile (pro iOS a Android)

Prodávající prohlašuje, že je dodavatelem soprávněnim nabízet, propagovat a dále šířit programové

vybavení — systém MATLAB a poskytovat k němu náležitou podporu.

V Praze,16.5.2018

    
, jednatel

 


