
 ^ d s s o f t Licenční a Servisní smlouva
2018-09S

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 89 /2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel
DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
Okružní 1300/19, 77900 Olomouc 
IČ: 60778644 DIČ: CZ60778644
Spis.zn. C 6622 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

)

Nabyvatel
Centrum kardiovaskulární a TCH Brno
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČ: 00209775 DIČ: CZ00209775

Bankovní spojení: 88634621 /  0710

I. Předmět smlouvy
1) Základní podmínky plnění dle této smlouvy jsou vymezeny v Licenčních a Servisních Podmínkách, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „LSP“).
2) Poskytovatel se zavazuje za nezbytné součinnosti Nabyvatele poskytovat:

a) Licence k modulárnímu informačnímu systému  (dále jen „Systém“) dle článku II. LSP,
b) Aktualizace a Záruku Systému dle článků III. LSP a IV. LSP,
c) Technickou podporu Systému dle článků V. LSP a VI. LSP.

3) Nabyvatel se zavazuje Poskytovateli platit smluvenou cenu dle článku Vlil . LSP.
4) Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními LSP.
5) Počáteční rozsah a cena podpory je uvedena v článku II této smlouvy, veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

II. Počáteční cena a rozsah podpory
í služby Množství Jedn.cena Cena bez DPH

CELKEM Měsíční paušál

I. Z vláš tní ustanovení
4 996,- / měsíc

1) Licence bude poskytnuta v režimu Classic v rozsahu uvedeném v příloze č.2 této smlouvy, ve které je také uvedena cena licence Classic, 
jejíž úhradou získá Nabyvatel právo k užívání Systému.

2) Implementaci Systému provedou Poskytovatel a Nabyvatel dle implementační metodiky Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje řídit 
implementačními, školícími, validačními a akceptačními návody-procedurami Poskytovatele.

3) Implementace Systému proběhne v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Místem plnění budou laboratoře Nabyvatele.

4) Licence poskytné v režimu Classic a implementační práce budou vyúčtovány na základě akceptačního protokolu.

5) Měsíční paušál se začne účtovat od měsíce, ve kterém dojde k předání implementace.

6) Při změně rozsahu aktivovaných licencí (aktivace/deaktivace) se začne účtovat nová cena dle aktualizované rekapitulace licencí od 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke změně rozsahu licencí došlo.

7) Nabyvatel se za poskytnuté slevy služeb a zvýhodněné ceny licencí zavazuje:
a) umožnit Poskytovateli v předem dohodnutých termínech prezentace Systému pro další subjekty v dohodnuté laboratoři v rozsahu 

neomezujícím provoz dohodnuté laboratoře nad míru nezbytnou.
b) k úhradě veškerých daňových dokladů Poskytovatele ve lhůtě splatnosti,

8) Splatnost veškerých daňových dokladů bude 30 dnů.

9) Poskytnuté slevy a jednotkové ceny uvedené v přílohách této smlouvy jsou DŮVĚRNÉ a tvoří obchodní tajemství.
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