Smlouva o dodávce licencí SW Microsoft
uzavřená ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění a ustanovení §
92 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
mezi:

Fakultní nemocnice Plzeň
Se sídlem tř.Dr.E.Beneše 13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: Ing.Jaroslavou Kunovou, ředitelkou nemocnice
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1170476036/0300
(dále jen “objednatel")
a

…………………………………...
Se sídlem
Zastoupená:
IČ: 45272808
DIČ: CZ45272808
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “poskytovatel”)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají následující smlouvu (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je poskytnutí užívacích práv k produktům firmy Microsoft formou
velkoobjemového licencování dle smlouvy Microsoft Select Agreement pro státní správu České
republiky a Prováděcí smlouvy Microsoft Select pro státní správu č.7030103, a to
1000 ks ExchgStdCAL 2010 SNGL MVL DvcCAL

II.

Způsob, doba a místo plnění smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dodávka licencí realizovaná podle této Smlouvy je v souladu
s licenčními podmínkami licenčního modelu Objemového licencování. Dodací lhůta je 14
kalendářních dní po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Objednatel se zavazuje, že bude užívat dodané programové produkty výhradně v souladu
s licenčními podmínkami firmy Microsoft.
3. Objednatel odpovídá za úhradu případných škod vzniklých poskytovateli porušením licenčních
podmínek, k jejichž plnění se objednatel zavázal převzetím licence.
4. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je sídlo objednatele.
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III.

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodané plnění cenu dle tohoto článku a za podmínek ve
smlouvě stanovených.
2. Smluvní cena je stanovena na …………………………. Kč bez DPH, k ceně bude připočítána DPH
v zákonné výši.
3. Cena je nepřekročitelná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené
s realizací dodávky.
4. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtování bude provedeno na základě daňového dokladu faktury, která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/991 Sb., obchodního zákoníku, číslo této smlouvy, počet
kusů jednotlivých licencí, jednotkovou cenu bez DPH, celkovou cenu bez DPH a včetně DPH..
5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů ode dne
doručení objednateli. Tato povinnost je splněna předáním neodvolatelného platebního příkazu ze
strany objednatele bance

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené v odst. 5 tohoto článku je
objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě splatnosti poskytovateli k opravě nebo doplnění. Vrácením
daňového dokladu se staví běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem,
kdy je objednateli doručen opravený nebo doplněný daňový doklad.

IV.

Sankční ujednání

1. V případě prokazatelného prodlení poskytovatele v dodávkách sjednaného plnění je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny dodávky za každý, byť jen započatý,
den prodlení.
2.

V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nevylučuje nárok objednatele na náhradu
škody.

V.

Záruka

1. Záruka na software vyplývá z licenčních oprávnění k provozování dodaných softwarových
produktů, které poskytují tzv. omezenou záruku (Limited Waranty). Omezená záruka je specifická
pro jednotlivé produkty (obvykle 1 rok na funkčnost) a je součástí licenčních ujednání, která jsou
přiložena ke každému softwarovému produktu.

VI.

Odpovědnost za užívací práva, odpovědnost za vady

1. Objednatel odpovídá za užívání dodaného software v souladu s licenčními podmínkami (licenčním
ujednáním) firmy Microsoft Corporation.
2. Objednatel odpovídá za úhradu případných škod vzniklých poskytovateli porušením licenčních
podmínek, k jejichž plnění se objednatel zavázal převzetím licence.
3. Objednatel se stává legálním vlastníkem licence (užívacích práv) v okamžiku úhrady daňového
dokladu poskytovateli.
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VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné
pro řádné plnění svých závazků z této smlouvy
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran..
3. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu v jazyce českém, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném
znění.
V Plzni dne:

V ………. dne:

Za Objednatele

Za Poskytovatele

............................................................

....................................................

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka

…………………….
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