
Č íslo smlouvy MF

3302/077/2013
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o dílo
o maintenance systém ů SGI Copan a technická podpora

těchto systém ů
E. SM L_P-0011 / 13

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění
pozdějších p ředpis ů (dále jen „obchodní zákoník") na základ ě výbě rového řízení

C.j. MF-71717/2013/33
v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozdějších předpis ů

q‚'

		

tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financi,
se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSC - 118 10,
IČ - 000069 47
DIČ - CZ00006947
Jejímž jménem jedná: Ing. Lud ěk Novotný, ředitel odboru 33

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

Pontech s. no.,
se sídlem Turkova 2319/5b,149 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, č íslo vložky 148038, den zápisu - 18.4.2007,
IČ - 27977315
DIČ - CZ27977315
Zastoupená: jednatelem Ing. Vladislavem Vintnerem

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

Č lánek I.
Předmět smlouvy

1. P ředmětem plněni je poskytování služby maintenance a služby technické podpory pro
systémy SGI Copan 300T, které jsou provozovány v budovách Ministerstva financí -
Letenská 15 a Voctá řova 11, jejichž specifikace je uvedena v P říloze č . 1, která je
nedílnou sou částí této smlouvy.



Č lánek II.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout maintenance, a tím pro n ěho zajistit:

provoz uvedených systém ů a rovněž požadavky na zm ěny a rozvoj, které budou dané jak
požadavky odborných útvarů zadavatele, tak vývojem a podporou daných za řízení ze
strany výrobce.

Činnostmi v rámci zajištění služby pro systémy SGI Copan jsou:

• Souč innost p ři odstra ňování závad produkt ů , p římo souvisejících s provozem systém ů
• Odborná asistence a dohled provozu systém ů
• Zabezpečení realizace zm ěn p ři provozování systém ů
• Zabezpečení realizace rozvoje systém ů
• Poskytování konzulta čních, analytických a projek čních služeb

• Poskytování implementa čních, parametriza čních a programátorských služeb

• Zabezpečení dodávky, testování a implementace opravných a inova čních verzí SW pro
systémy a produkty uváděné v p ředm ětu této ve řejné zakázky

• Tvorba a aktualizace Provozní dokumentace systém ů Copan.

• Výměna vadných díl ů
• Pravidelná dálková diagnostika a analýza diagnostických údaj ů o za řízení

• Preventivní údržba

• Testování za ř ízení a zjišťování jeho stavu

• Aktualizace mikrokód ů ( řídících program ů HW)

• Zabezpečení posouzení, analýzy, otestování a realizace zm ěn požadovaných
Objednatelem

• Zabezpe čení posouzení, analýzy, otestování a realizace rozvojových úloh požadovaných
Objednatelem

2. Maintenance bude poskytována zhotovitelem v pracovní dny, a to od 8,00 - 19,00 hod.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit maintenanci v pracovní dny do 2 hodin od nahlášení závady
a aktivně pracovat na jejím odstranění s využitím všech organiza čních a technických
prostředků , které má k dispozici.

4. V p řípadě, že objednatel bude požadovat technický zásah ve dnech pracovního volna a
pracovního klidu, bude tento požadavek objednatele řešen ze strany zhotovitele jako
zásah s mimo řádnými podmínkami a zvláštní cenou viz čI.IV odst.13 p ři zachování lhů ty k
odstranění závad do 30-ti hodin od prokazatelného nahlášení závady.

Č lánek III.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí servisním zástupc ům zhotovitele p řístup k HW za řízením na kterém je
instalován softwarový produkt v rozsahu pot řebném k provád ění servisních prací.

2. Vznikne-li v rámci maintenance ze strany objednatele požadavek na zásah, je objednatel
povinen toto provést vždy prokazatelným způsobem, a to formou e-mailové
/supnortc pontech.cz/ zprávy, která bude obsahovat podrobn ější specifikaci nároku na
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zásah ze strany zhotovitele (popsání závady, p řípadně akce obsluhy, které byly p řed
výskytem závady provedeny ). Následn ě po zaslání zprávy je objednatel povinen
telefonicky kontaktovat HOT LINE PONTECH- 725386003.

3. Kontaktními osobami ze strany zhotovitele, které je možno dále kontaktovat jsou:

Roman Čecháček

	

-

	

oddě lení technického supportu
tel. : 725 386 004

Milan Sýkora

	

-

	

oddě lení technického supportu
tel. : 602 362 796

Místem oznámení závady je :
Pontech s.r.o., Turkova 2319/5b,149 00 Praha 4

4. Objednatel se zavazuje zabezpe čit všechny programy, programovací úlohy a data, uložené
pomocí dodaného za řízení na kazetových datových nosi čích.V p řípadě , že tak neučiní,
neodpovídá zhotovitel za takto vzniklé škody.

5. Obě smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami ze strany objednatele jsou :
Ing. Ji ří Výborný CSc. - tel. 257044476
Ing. David Hrdý - tel. 257042512
Ing. Ji ří Pecka - tel. 257042242

Č lánek IV.
Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č.526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou konečnou a
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu
smlouvy, včetně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa
plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy
č iní:

bez DPH

	

659 100,- Kč,
slovy (šestsetpadesátdev ěttisícjednosto korun českých),

DPH ve výši 21% 138 411,- Kč,
slovy (jednostot řicetosmtisícčtyřistajedenáct korun českých),

včetně DPH

	

797 511,- Kč,
slovy (sed msetdevadesátsedmtisícpětsetjedenáct korun českých),

3. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka

(1) úhrada za HW maintenance SGI Copan 377 400,- Kč bez DPH

(2)

	

úhrada za SW maintenance SGI Copan 251 600,- Kč bez DPH

(3) úhrada za technickou podporu 30 100,- Kč bez DPH
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4. Cena díla uvedená v odstavci 3. Kalkula ční tabulka. položka (1),(2),(3) tohoto č lánku za
poskytovanou maintenanci bude hrazena na základě faktury vystavené do 15-ti dní po
podpisu smlouvy a to ve výši :

659 100,- Kč bez DPH

797 511,- Kč s DPH.

Zhotovitel p ředloží společně s fakturou doklad o zajištění maintenance u p říslušného
výrobce SW a HW tj. SGI.

5. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí na základě akceptačního
protokolu, který je podepsán oprávn ěným zástupcem Objednatele v místě plnění.

6. Vystavený da ňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění p řesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení, č íslo účtu dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani

z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku

7. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky či služby, a to včetně p řesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotných věcí č ísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí být
s p ředepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoru čně čitelně podepsán

8. Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu činí 21 dn ů ode dne doru čení
Objednateli

9. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena nejpozd ěji do 15.12.,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak

10. Objednatel má právo da ňový doklad - fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lh ůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné
náležitosti požadované ve smlouvě , chybí-li na da ňovém dokladu - faktu ře některá z
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný
druh či množství p ředmětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lh ůta splatnosti v
délce 21 dn ů počne plynout ode dne doru čení opravené faktury - da ňového dokladu
Objednateli

11. Daň z p řidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění

12. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně .
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13. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel požadovat zásah technických
pracovníků zhotovitele mimo dobu, která je určena pro technický servis, tzn. ve dnech
pracovního volna a pracovního klidu, bude tento zásah objednateli fakturován hodinovými
servisními sazbami , které činí 1.500,-- Kč/hod/technik bez DPH. V p řípadě těchto zásah ů ,
které jdou nad rámec této smlouvy, však bude postupováno v souladu se zákonem č .
137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpisů .

Č lánek V,
Dodání předmětu plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně
bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám
platným v České republice.

2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produkt ů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních a komunika čních technologií.

3. P řed uskute čněním p ředání p ředmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv ě o p řipravenosti k p ředání.
Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby
mezi doručením oznámení o dokon čení a datem p řevzetí uplynulo nejmén ě pět (5)
pracovních dní.

4. Díl čí dodávka p ředmětu plnění a díl č í fakturace se p řipouští pouze v p řípadě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .

5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu
celku p řiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další
nezbytná dokumentace (nap ř . prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o
respektování enviromentálních požadavků daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré
dokumenty uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.

(0

	

6. Předání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

7. V případě neposkytnutí nezbytné sou činnosti Objednatele lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín pln ění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí
formu dodatku k této smlouvě .

Článek VI.
Přechod vlastnictví a nebezpe čí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí p ředmětu plnění od data uhrazení
smluvené ceny.

2. Objednatel se stává držitelem užívacích práv k p ředm ětu plnění (nap ř . k programovému
prostředku) ode dne jejich p řevzetí.
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3. Objednatel je oprávn ěn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpeč í škody na p ředm ětu plnění p řechází na Objednatele p řevzetím tohoto pln ění.
Za užití p ředmětu plnění podle p ředchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování
a testování.

Č lánek VII.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V p řípad ě prodlení Zhotovitele s pln ěním jakékoliv lh ůty uvedené v této smlouvě a dále
v p řípadě neplnění Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny p ředmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující
po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lh ůty ve smlouvě uvedeny) za každý i
započatý den nepln ění.

2. Při nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí na řízením
vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení
podle občanského zákoníku, v platném zn ění.

3. Jakékoliv omezování p ř ípadných sankcí se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení zp ůsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě neposkytnutí požadované souč innosti,
vymezené ve smlouvě .

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

6. Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

7. Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu zp ůsobené
škody v plné výši.

Č lánek VIII.
Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením svých
povinností. Dodavatel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanovení této
smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé v d ůsledku
vad plnění. 0 náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští.

Článek IX.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.
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2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám d ůvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnosti poskytovat informace podle zákona
č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpisů není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za d ůvě rné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
Objednatele;

c) obsah jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakékoliv dohody mezi
nimi, včetně podmínek této smlouvy;

d) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem ozna čeny
jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve zn ění pozdějších p ředpisů .

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) Které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č .
106/1999 Sb, o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a ve řejně p řístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ě k
dispozici ještě p řed p řijetím těchto informací od Objednatele,

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sdě leny bez závazku
mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána,

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Důvě rné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
Objednatele č i plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osob ě d ůvě rné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré d ůvěrné
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

a) v p řípadě smluv, jejichž p ředm ětem je opakované plnění, po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu;

b) v p ř ípad ě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záru ční
doby.

10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.
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11. V p ř ípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá
smluvní strana, vedle náhrady škody, ú čtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za
každý p ř ípad porušení.

Článek X.
Ukon čení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá od data podpisu smlouvy do 31.12.2013.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skonč í uplynutím doby uvedené v odstavci
1. tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva z poskytnutí
licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit p řed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními p ředpisy..

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z d ůvod ů uvedených v zákon ě ,
z d ůvod ů uvedených ve smlouv ě a dále z d ůvodu podstatného porušení této smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy,
které je d ůvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ůsobeno okolnostrni vylu čujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících p řípadech:
a. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,
b. Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti

Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

c. Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:
a. prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po

termínu pln ění;
b. porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředm ětu plnění ve lh ůte 30

kalendá řních dnů od jejich oznámení Objednatelem
c. realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními p ředpisy;
d. nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů (zejména p ředpisů pro

bezpečnost práce, požární bezpe čnost apod.);
e. jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30

kalendářních dní od doru čení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Zhotovitele, se považuje:.
a. prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30

kalendá řních dní, př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;
b. prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendá řních dní od

prokazatelného doru čení písemné výzvy Zhotovitele

8. V p řípad ě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
p říslušné 30denní lh ůty Objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to
bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.
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9. Objednatel je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nespln ěna. V p řípadě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla
snižuje o částky p řipadající na plnění, která v d ůsledku odstoupení Zhotovitel není
povinen provést či poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy
je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o
hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením .

10. Objednatel má v p řípadě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

12. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot čena.

13. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dot čeny odstoupením.

14. V p řípad ě částečného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních
dn ů od prokazatelného doru čení odstoupení p ředat Objednateli ty části díla, které nebyly
dotčeny odstoupením, včetně p řípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných
k dokončení díla Objednatelem či t řetími osobami.

15. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo
sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto ú čelem
veškeré části díla, které nebyly dot čeny odstoupením.

16. Smluvní vztah skon čí dnem doru čení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

17. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany neve řejných
informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

Článek XI.
Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředm ět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití p ředm ětu pln ění. V p řípadě porušení tohoto závazku je Zhotovitel
v plném rozsahu odpovědný za p řípadné následky takového porušení, p ř i čemž právo
Objednatele na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.
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Z. Jsou-li sou částí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné výsledky
činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto č lánku.

3. V p řípad ě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty Zhotovitele
nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní
licenci.

4. K částem Licencovaných materiál ů , které byly Zhotovitelem vytvo řeny či upraveny na
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávněn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to p řípadně i prost řednictvím
třetích osob.

5. V p řípadě, že p ředm ět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen nebo
p ředán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávn ěn p ředmět plnění dokončit, a to i prost řednictvím
třetích osob.

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ě luje pro všechny zp ůsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

7. Uzemní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných služeb
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání p ředmětu pln ění podle této smlouvy v četně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím
v p ůsobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávn ěných uživatel ů č i
sou časných p řístupů stanovená v této smlouvě .

9. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiál ů , které budou jeho sou částí.

10. Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě ši řitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji p ři p ředání p ředmětu plnění Objednateli zpracovat
a p ředložit Objednateli p řehled volně ši řitelného software s uvedením autora
(poskytovatele), licen čního modelu a p řípadných omezení, která se na užívání
takového software vztahují. P řehled podle p ředchozí věty musí být p řiložen
k p ředávacímu protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně ši řitelného software
stejně, jako by voln ě ši řitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména
odpovídá za funkčnost p ředmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění
jako celku pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiál ům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný software
v rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel
je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout
v d ůsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s voln ě ši řitelným software, který
je nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy.
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11. Pokud je sou částí p ředmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván
společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující
ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu s hardware
ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním standardním
produktům nebo samostatn ě dodávaným produktům třetích stran. Odměna za
poskytnutí licence je v takovém p řípadě sou částí ceny hardware, se kterým je
software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Objednateli licenci k software
dodávanému spolu s hardware.

V p ř ípad ě , že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, p ředloží uchaze č v
nabídce (písemně či elektronicky) ujištění, že je oprávněn SW instalovat, a že instalací
nebyia porušena práva k SW a že dodávaný SW je plně kompatibilní s HW Objednatele
uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci

Č lánek XII.
Rozhodné právo, řešení spore'

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení,
ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy Ceské republiky.

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně p říslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci
p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě p říslušný soud Městský soud v
Praze.

Č lánek XIII.
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady předmětu plnění

1. Zhotovitel poskytuje na p ředm ět plnění specifikovaný ve smlouv ě záruku na v délce
trvání dvaceti čtyř (24) m ěsíců ode dne p řevzetí dokon čeného a funkčního p ředm ětu
plnění Objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 5dn ů
od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí větě platí, pokud není
v záručních podmínkách stanovena lh ůta kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit
opravou, vým ěnou nebo opětovným provedením vadné části p ředmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby Objednatele.

3. V p ř ípadě prodlení Zhotovitele s odstran ěním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením
vadného p ředmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ů tě dle
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odst. 2 tohoto č lánku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou
v odst. 1 č lánku VII (Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je
Objednatel oprávn ěn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích
osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti
s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo
Objednatele na odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou
dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci p ředmětu
plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí p ředmětu
plnění, s výjimkou p řípad ů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
p ředmětu plnění;

d) užitím p ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

7. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn
uplatnit vady p ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na
to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele
uplatňovat nároky z vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

8. Pokud Objednatel nem ůže p ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění
Zhotovitelem.

9. Právy vyplývající z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

Č lánek XIV.
Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze m ěnit, dopl ňovat č i zrušit p řed termínem uvedeným v č lánku X. této
smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a
číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních stran. Jiná
ujednání jsou neplatná.
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Č lánek XV.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúč innost ostatních částí
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení
jiným ustanovením, odpovídajícím svým obsahem ú čelu neplatného či neúčinného
ustanovení.

r-)

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:
P říloha 1: Specifikace systém ů SGI

5. V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředm ětné
věci, at' už ústní či písemné.

V Praze dne

	

.^ Qo f V Praze dne < <Fr

	

' y' OV Praha 4

27'Mř 31.`x, LAC; CZ27977315
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Ing. Luděk Novotný
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jednatel společnosti
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Příloha č . 1 Specifikace systémů SGI

Hardware + Software

Popis Kusů

Místo instalace: Voctá řova 11, Praha 8

Maintenance na HW a SW pro VTL SGI Copan 300T

Revolution 300T Base Cabinet 1

Šelf s disky 750GB a SW Base + VTL pro šelf s disky 750GB 2

Šelf s disky 250GB a SW Base + VTL pro šelf s disky 250GB 1

Místo instalace: Letenská 15, Praha 1

Maintenance na HW a SW pro VTL SG! Copan 300T

Revolution 300T Base Cabinet 1

Šelf s disky 750GB a SW Base + VTL pro šelf s disky 750GB 1

Šelf s disky 500GB a SW Base + VTL pro šelf s disky 500GB 1

Šelf s disky 250GB a SW Base + VTL pro šelf s disky 250GB 2
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