
Dodatek č. 4
ke smlouvě č. 003/2006

o systémové podpoře při rozvoji informačního systému

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

starostou
00299529
CZ00299529

2. Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o.
se sídlem: Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03
zastoupený: jednatelem firmy
osoba oprávněnájednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněnájednat ve věcech technických:
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

II.
Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je:

A. Změna přílohy ě. 1 ě. 003/2006 - Podmínky provádění technické podpory k programovému
vybavení včetně výpočtu technické podpory
a přílohy č. 6 smlouvy č. 003/2006 - Licenční ujednání k užití softwarového produktu
T-WIST server a T-WIST aplikací (výčet aplikací).

B. změna ceny a platebních podmínek (bod V. smlouvy 003/2006)
Ceny a platební podmínky se tímto doplňují:

v bodě 5. 1. o nový SW a služby podle cenové nabídky, která je přílohou s pořadovým číslem 7. Tohoto
dodatku smlouvy 003/2006________________________________________________________________

Položka Položka nabídky
(příloha 7)

Cena bez DPH
ÍKČI

Sazba DPH
I%1

Cena včetně DPH[Kč]

CELKEM 80 780,- Kč 20 % 96 936,- Kč
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Dále se timto dodatkem smlouva 003/2006 doplňuje o bod:

5.11. Součástí pravidelné, čtvrtletní platby systémové podpory ve výši 31 725 Kč bez DPH, je splátka ve
výši 5 000,- Kč bez DPH z celkové splácené částky 80 780,- Kč bez DPH. Splátka bude součástí pravidelné
čtvrtletní platby po dobu 2 let (tj. 8 čtvrtletí) a to od platby za 3. čtvrtletí roku 2012 do platby za 2. čtvrtletí
roku 2014. Jedná se tedy o závazek objednatele splatný nejpozději 14 dní od vystavení faktury za
technickou podporu za 2. čtvrtletí 2014 podle splátkového kalendáře uvedeného v příloze 1 této smlouvy.
Od fakturace technické podpory za 3. čtvrtletí roku 2014 nadále, bude již technická podpora fakturována ve
standardní výši 26 725,- Kč bez DPH.
Nejpozději do 20 pracovních dní po podpisu tohoto dodatku smlouvy 003/2006 bude objednatelem
uhrazena akontace ve výši 40 780,- Kč bez DPH. Na tuto částku vystaví dodavatel fakturu, nejpozději do 5
pracovních dní od podpisu tohoto dodatku smlouvy 003/2006.

C. Změna podmínek pro odstoupení od smlouvy (bod XII smlouvy 003/2006)

Podmínky pro odstoupení od smlouvy se tímto dodatkem mění z původního znění na následující:

12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení povinnosti
vyplývající z této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud druhá smluvní strana tyto nedostatky ani po
písemné výzvě v přiměřené lhůtě neodstraní.
12.2. Za závažné porušení povinnosti dodavatele se rozumí prodlení dodavatele s plněním povinností
specifikovaných v článku II. této smlouvy o více než 5 pracovních dní, pokud toto prodlení způsobil
dodavatel, a odmítnutí provedení technické podpory.
12.3. Závažným porušením povinnosti objednatele se rozumí prodlení objednatele s úhradou faktur podle
této smlouvy o více než 30 dní.
12.4. V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno formální vypořádání smluvních stran,
faktické pak podle bodu 5.6.
12.5. Smluvní strany mohou smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí šest
měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém byla výpověď
této smlouvy doručena druhé smluvní straně.
12.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy podle bodu 12. 1., nebo smlouvu písemně vypovědět
podle bodu 12.5. Stane-li se tak dříve, než bude částka 80 780,- Kč bez DPH úplně splacena, objednatel se
zavazuje doplatit zbylou část spláceného dluhu 80 780,- Kč bez DPH po odečtení akontace a již uhrazených
splátek, nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty podle bodu 12.5.
12.7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šternberka ze dne 16.07.2012.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 003/2006

Výčet softwarových produktů a cena technické podpory

Cena technické podpory od 1. 1.2013:

Softwarový produkt

Počet, rozsah či jiná
specifikace licence

Vstupní cena
produktu v

Kč bez DPH

*)

Roční
sazba

technické
podpory

**\

Roční cena za
technickou a
systémovou

podporu v Kč
bez DPH

Čtvrtletní

platba bez
DPH

CELKEM vč. splátky dodaného SW a služeb 31 725.00 Kč
CELKEM po splacení dodaného SW a služeb 106 900.00 Kč 26 725.00 Kč

Vstupní cenouje základní cena licence (licencí) každého softwarového produktu. Tato cena nemusí být uvedena, jedná-li se o technickou
podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany neboje-li cena zaprovádění technické podpory kalkulována odlišným způsobem.

' Roční sazba technické podpory se odvozuje ze vstupní ceny každého softwarového produktu a stanovuje se podle typu licence, způsobu
používáni a konkrétního rozsahu technické podpory ke každé aplikaci na daný kalendářní rok. Tato sazba nemusí být uvedena, jedná-li se o
technickou podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany neboje-li cena za provádění technické podpory kalkulována odlišným
způsobem.

Platební kalendář pro období od 3. čtvrtletí 2012 do 2. Čtvrtletí 2014

Cena za provádění technické podpory je fakturována vždy předem na dané období dle následující tabulky:

Datum fakturace
v příslušném

kalendářním roce

za provádění technické podpory
v uvedeném období příslušného

kalendářního roku

Částka za
technickou

podporu a služby
v Kč bez DPH se

Splátka podle
odstavce B

dodatku č. 4
smlouvy
003/2006

Celková
čtvrtletní platba

bez DPH

Celková
čtvrtletní platba

vč. DPH
1. 7. 2012 1. 7. 2012-30. 9. 2012 26 725,- Kč 5 000,- Kč 31 725,- Kč 38 070,- Kč

1. 10. 2012 1. 10. 2012-31. 12.2012 26 725,- Kč 5 000.- Kč 31 725,-Kč 38 070,- Kč
1. 1. 2013 1. 1. 2013-31. 3. 2013 26 725,- Kč 5 000,- Kč 3 1 725.- Kč 38 070,- Kč
1. 4. 2013 1.4. 2013-30. 6. 2013 26 725.- Kč 5 000,- Kč 31 725,- Kč 38 070,- Kč
1. 7. 2013 1.7. 2013-30. 9. 2013 26 725,- Kč 5 000.- Kč 31 725,- Kč 38 070,- Kč

1. 10. 2013 1. 10. 2013-31. 12.2013 26 725,- Kč 5 000,- Kč 31 725,- Kč 38 070,- Kč
1. 1. 2014 1. 1.2014-31.3.2014 26 725,- Kč 5 000,- Kč 3 1 725,- Kč 38 070,- Kč
1.4. 2014

S odečtením ceny
za TP za 1. Rok

užívání nově
pořízeného SW

1. 4. 2014-30. 6. 2014 26 725,- Kč 5 000,- Kč 31 725,-Kč 38 070,- Kč
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Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 003/2006 o systémové podpoře při rozvoji informačního systémur
Platební kalendář od 3. čtvrtletí 2014 nadále

Datum fakturace
v příslušném

kalendářním roce

za provádění technické podpory v uvedeném období příslušného
kalendářního roku

Čtvrtletní
platba v Kč bez

DPH

Čtvrtletní platba
v Kč vč. DPH

1. í. 1. 1.-31. 3. 26 725.- Kč 32 070,- Kč
1.4. 1.4.-30. 6. 26 725,- Kč 32 070,- Kč
1.7. 1. 7.-30. 9. 26 725.- Kč 32 070.- Kč

1. 10. 1. 10.-31. 12. 26 725,- Kč 32 070,- Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zák. č. 588/1992 Sb. v platném znění ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
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