OBJEDNÁVKA OBJ/9932/0251/18

Objedi,atd

- Dodavatel.
IČO: 60460709

..
-

*

...

DIČ: CZ60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČO: 49437381

DIČ: CZ49437381

ZONER software, a.s.

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol

Nové sady 583/18
602 00 Brno 2

Konečný příjemce:
ČZU v Praze
OIKT - stř. 99933
Ing. Jindřich Vlček

Mno ž. MJ

Datum vystavení.
Datum dodání:
Forma dopravy:

Název položky

09.11.2018

Cena
bez DPH

1.

12 mes

Údržba multilicence programu Zoner Photo

198 000,00

DPH
(%)

Částka
DPH

21 41 580,00

Studio pro ČZU na rok 2019 (1.1.2019 do
31.12.2019) dle nabídky ze dne 9.10.2018
Celková cena s DPH:

Částka
celkem
239 580,00

239 580,00 Kč

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb.

Sb.,

o registru smluv požaduj eme zaslání písemné

akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemně akceptace
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z

ni neplynou pro objednatele žádné závazky."

Mgr. Jarornír Krejčí ttln poade1pž| Mlg t°f:,2jčí
Razítko a podpis:

příkazce operace (pracovištěr činnost, zakázka, bodzakázka) :
1.

Štěpán Petr,

Ing.

(99933,

1111,

0001,

) -

Správce rozpočtu:

1. Vlček Jindřich,

Ing.

<l--4

--*---
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Nabídka údržby multilicence
programu Zoner Photo Studio
pro Českou zemědělskou
univerzitu v Praze
na rok 2019

9 Zoner
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1. Podklady pro nabídku a shrnutí požadavků zadavatele
a. Tato nabídka je připravena na základé požadavku České zemědělské univerzity v
Praze (dále jen .zadavatell,
formulovaných Ing. Petrem Štěpánem, ředitelem Odboru informačních a komunikačních technologií na
základé předchozích osobních jednání.

b. ZONER software. a. s., (dáte jen .dodavatel") tímto předkládá návrh podmínek prodloužení pravidelné údržby
stávající celoškolské (campuš multilicence produktu pro zpracování a archivaci digitální fotografie Zoner
Photo Studio (dále jen .program") ve vývojové verzi X pro období kalendářního roku 2019.
c. Zadavatel požaduje zachování podmínek platných pro předchozí kalendářní rok, tj, licenci
• časem neomezenou (trvalou);
e licenci rozsahem neomezenou, pro..
o všechny počítače zadavatele (s udaným referenčním počtem 2 500 počítačů);
o fyzické osoby, které jsou se zadavatelem v pracovně- právním vztahu.

2. Cenová nabídka
a. Cenová nabídka
• Cena údržby licence pro kalendářní rok 2019 činí 198 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
• K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.
b. Cena je konečná a zahrnuje:
• poskytnutí licence k programu v rozsahu specifikovaném dále v nabídce;
• údržbu licence v rozsahu specifikovaném dále v nabídce:
e poskytnutí neomezeného prostoru v rámci webové galerie Zonerama, a to pro všechny uživatele, kteří užívají
program v rámci licence poskytnuté na základě této nabídky, a to nejméně po celou dobu údržby licence,
• poskytnutí prostoru o objemu 5 GB na webovém úložišti Zoner Photo Cloud, a to pro všechny uživatele,
kteří užívají program v rámci licence poskytnuté na základě této nabídky, a to nejméně po celou dobu
udrzby licence,
• možnost samostatné konfigurace a stažení instalačního souboru s Ucencí ze stránek Zoner účtu:
• personální zajištění semináře pro koncové uživatele programu na téma zpracování fotografické
dokumentace s přihlédnutím k odbornému zaměření zadavatele v níže uvedeném rozsahu;
• veškeré náklady spojené s plněním s výjimkou dáte vyjmenovaných.
c. Cena výslovně nezahrnuje:
• jakoukoliv formu zákaznické podpory nad rámec uvedený v této nabídce;
• přípravu zákaznických instalaci programu,
• zakázkové úpravy funkčnosti a prostředí programu,
• poskytnutí jiných než v této nabídce uvedených jazykových verzí programu;
- instalace programu pracovníky dodavatele u zadavatele.

3. Licenční podmínky užívání programu
a. Licenční rámec
• Použití programu se řídí licenčními podmínkami, které tvoří přílohu této nabídky.
- Podmínkou užití programu je být použití Zoner účtu správce licence (odpovědné osoby za distribucí kopií
programu) a v případě rozšíření pro studenty a učitele školy také založení Zoner účtú těmito osobamj.

Užívání Zoner účtu se řídí podmínkami pro tento uživatelský účet, který tvoří přílohu této nabídky.
• Užívání webové galerie Zonerama a úložného prostoru Zoner Photo Cloud se řídí podmínkami pro tyto
služby. Podmínky tvoří přílohu této nabídky.
• Licence je nepřenositelná na jiné subjekty bez výslovného souhlasu dodavatele.
- Legální užití multilicencí bude zadavateli doloženo daňovým dokladem a multilicenčním certifikátem
dodavatele vystaveným dle pokynů zadavatele.

b. Déika období platnosti licence
- Licence bude poskytnuta jako časové neomezená, nebude tedy jakkoliv do budoucna limitována délkou užití'
programu.
c. Rozsah licence
• Licence je v souladu s {icenčním ujednáním jako celoškolská hybridní multilicence.
• Licence zahrnuje právo instalace programu na všech zařízeních (počítačkh, pracovních stanicích)
vlastněných přímo zadavatelem nebo trvale užívaných na zák[adě smluv se třetími stranami.
• Licence umožňuje právo užití i mimo výše uvedená zařízení, a to osobami, které jsou v pracovně-právním
vztahu k zadavateli jako pedagogický nebo vědecko-výzkumný pracovník. Vysloveně se tento způsob užití
licence netýká osob, které jsou pouze studenty.
• Rozsah licence až do začátku následného pokračování údržby nemá stanovený žádný horní limit, tjzahrnuje veškerý případný nárůst (ale i pokles) počtu koncových počtu zařízení, na kterých může být
program instalován nebo počtu uživatelů, kterým smí být program formou licence poskytnut k užíváni.
• Licence je poskytnuta v české, anglické a německé jazykové mutaci, popřípadě v dalších jazykových
mutacích, které jsou anebo budou dostupné na trhu bez specifických licenčních omezení.
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4. Rozsah údržby licence
a. Období poskytování údržby
• Udržba bude poskytována, nebude-[j dále prodloužena, pouze po dobu kalendářního roku 2019 (dále i výše
jen .období údržby-). Po skončení tohoto období nebude poskytována v jakékoliv podobě s výjimkou
vážných problémů s fungováním software. Tato výjimka se nevztahuje na technologie třetích stran, které
Zoner Photo Studio pouze využívá (např. on-line mapové podklady).

b. Součástí údržby po ceté období údržby je/jsou:
• veškeré aktualizace programu (opravné update i inovativní upgrade) vydané (učiněné veřejně dostupnými)
pod období údržby,
• technická podpora, dostupná v pracovní dny od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 telefonicky nebo
s garantovanou první odezvou do 48 hodin v pracovní dny při kontaktu e-mailem, a to v rozsahu obvyklém
běžnému užívání a rozsahu licence.
c. Semináře pro uživatele
• Součástí podpory dle této nabídkyje blok prezenčních seminářú pro uživatele v rozsahu min. 3 x 3 hodiny
v pracovní dny realizované po dohodě v období údržby.

5. Obchodní podmínky
a. Poslcytnutí programu a údržby
• Dodání programu a údržby se řídí všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, které tvoří přílohu
této smlouvy.

• Licence, program a veškeré aktualizace v rámci údržby budou dodány elektronickou cestou.
• Semináře budou uspořádány v prostorách zadavatele a veškeré nálady na jejich fyzickou reatizaci, kromě
prace a režie lektora, hradí zadavatel.
b. Platební podmínky
• Platba na základě faktury (daňového dokladu) dodaného společně s programem se splatností 10 dní ode dne
vystaveni nebo dle individuálně domluvených platebních podmínek.
c. Garance ceny a prohlášení dodavatele
• Cena uvedená v této nabídce je nejnižší možná a není jinak dosažitelná na trhu.
• Cenové a obchodní podmínky nabídkyjsou zaručeny pouze při přímé dodávce bez účasti da{Ších subjektů.
• Společnost ZONER software, a. s., je výrobcem, výhradním držitelem autorských práv a zároveň generálním
dodavatelem softwarového produktu Zoner Photo Studio a jeho komponent v České republice. Všichni
alternativní dodavatelé jsou pouze přímí nebo nepřímí prodejci.
d. Platnost nabídky
• Tato nabídka je ptatná do 31. 12. 2018.
6. Kontakty
Nabídku vypracovat: Jaromír Krejčí, manažer prodeje software pro klíčové zákazníky, ZONER software, a. s.

V Brně 9. 10. 2018

jaromír.krejci@zoner.cz, tel.: 543 257 244, 532 190 817. gsm: 736 510 017
ZONER software, a. s.
Nové sady 18,
602 00 Brno

IČ: 49437381
DIČ: CZ49437381
KS Brno, složka 8/5824
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Mgr. Jaromír Krejčí

Digitálně podepsal Mgr. Jaromír Krejčí
Datum: 2018.10.09 16:16:43 +02'00'

