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Licenční smlouva
I.

,,~\

L\

SMLUVNí STRANY
Poskytovatel licence:
AutoCont CZa.s.
se sídlem Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava
jednající: Ing. Jaromír Vejpustek, místopředseda představenstva
IČ:47676795
DiČ: CZ47676795
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.
B.814
Bankovní spojení: Českáspořitelna
Čísloúčtu: 6563752/0800
(dále též jen "poskytovatel" či IIposkytovatellicence")

a
Nabyvatel licence:
Českárepublika - Energetický regulační úřad
se sídlem Masarykovo nám. S, 58601 Jihlava
jednající Ing. Vladimír Kabelka, MBA - ředitel sekce provozní
IČ:70894451
DiČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNBč. Ú. 2421001/0710
(dále též jen "nabyvatel" či "nabyvatellicence")
uzavírají podle § 2358 a následujících zákona
pozdějších předpisů, tuto smlouvu:
II.

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

PŘEDMĚTSMLOUVY
1. Předmětem plnění je poskytnutí časově, místně a co do způsobu užití neomezeného,
nevýlučného a nepřenosného práva k užití licencí k softwarovým produktům a
prodloužení záruk a podpor SW a HW v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze Č. 1
této smlouvy, která je současně nedílnou součástí této smlouvy (předmět plnění) ze
strany poskytovatele nabyvateli. Nabyvatel se zavazuje předmět plnění převzít (bod 2.)
a zaplatit za něj odměnu dle čl. III této smlouvy.
2. Poskytovatel je povinen nabyvateli v rámci předmětu plnění předat následující doklady:
•

III.

Licenční klíče nebo potvrzení o vystavení licence resp. o prodloužení podpory

ODMĚNA
1. Celková odměna za předmět plnění v rozsahu podle čl. II. smlouvy je sjednána ve výši:
1057100,21
221991,1279091,-

odměna bez DPH
sazba DPH:
výše DPH:
Odměna celkem včetně DPH

Kč
%

Kč
Kč

Tato odměna zahrnuje i dopravu do místa plnění.
podrobný rozpis je uveden v příloze Č. 1 této smlouvy.
2. Odměna uvedená vodstavci 1 je odměnou nejvýše přípustnou, kterou není možné
1

\\

Č.j.: RCV-2015-Z135

překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Odměna obsahuje veškeré
náklady poskytovatele s pořízením a poskytnutím předmětu plnění a obsahuje
předpokládaný vývoj cen v oblasti výpočetní techniky do doby plnění i předpokládaný
vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám do doby plnění.
IV.

ČAS A MíSTO PLNĚNí
1. Poskytovatel se zavazuje předat nabyvateli v místě plnění v rozsahu dle čl. II a
specifikace uvedené v příloze Č. 1, zejména doklady uvedené v čl. II bod 2 nejpozději do
40 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem plnění jsou prostory nabyvatele Jihlava, Masarykovo nám. S, PSČ:58601 v
pracovních dnech v době od 8: 00 do 14:00hod.
3. výzvu k převzetí předmětu plnění sdělí poskytovatel nabyvateli nejméně jeden pracovní
den před předáním a převzetím na e-mailovou adresu kontaktní osoby nabyvatele:
richard.tesar@eru.cz.
4. Nabyvatel se zavazuje ke spolupráci s poskytovatelem tak, aby předmět plnění mohl být
řádně a včas poskytnut.
5. Řádné převzetí předmětu plnění v rozsahu podle čl. II. za podmínek dle čl. IV. této
smlouvy, bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu.

V.

ZÁRUKA
1.

2.

3.

Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že dodané programové produkty v rámci předmětu
plnění:
- jsou bez vad, provozu schopné na operačních a databázových prostředích výpočetních
systémů.
- jsou autorskoprávně bez závad.
Zjistí-Ii nabyvatel funkční nebo právní vady v převzatém programovém produktu, má
právo uplatnit reklamaci pouze u platných verzí těchto produktů. Vadou se rozumí, že
produkt neodpovídá ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v této
smlouvě, resp. v Příloze Č. 1.
Poskytovatel poskytuje tento minimální rozsah záruky: délka záruční doby 12 měsíců
ode dne převzetí předmětu plnění nabyvatelem dle čl. II v souladu s čl. IV.

4.

Bude-Ii předmět plnění z důvodu vad nezpůsobilý k použití, zavazuje se poskytovatel
poskytnout nabyvateli náhradní plnění stejného druhu ve stejné kvalitě (náhradní
plnění), případně vrátit odměnu. Bude-Ii předmět plnění v rámci smluvní záruky
vyměněn, běží určená záruční doba od počátku.

5.

Poskytovatel nepřebírá žádné záruky za data uložená v paměťových médiích.

6.

V případě, že nabyvatel uplatní nárok na odstranění vady, poskytovatel nastoupí
k odstranění reklamované vady do 3 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese poskytovatel i ve
sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.

7. Nenastoupí-Ii poskytovatel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení
reklamace, je nabyvatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý
subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí nabyvateli poskytovatel.
VI.

PLATEBNí PODMíNKY
1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě odměny z účtu nabyvatele na účet
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poskytovatele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě poskytovatelem
vystavené faktury se splatností 21 dnů od doručení nabyvateli. Povinnost nabyvatele
zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky na účet poskytovatele.
Nabyvatel není v prodlení, uhradí-Ii daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení, ačkoli
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
2. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o řádném předání a převzetí
předmětu plnění.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb. a musí být vystavena bez zbytečného odkladu po předání,
nejpozději však do 15 dnů kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Nabyvatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení
odměny, pokud neobsahuje požadované náležitosti. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet lhůta její splatnosti. Poskytovatel vystaví novou fakturu s opravenými
údaji a dnem doručení faktury začíná běžet nová 21 denní lhůta její splatnosti.
5. Nabyvatel neposkytuje zálohy.
VII.

SANKČNí USTANOVENí
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ pozdního poskytnutí předmětu
plnění. Smluvní pokuta činí 1 000 Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp.
úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo nabyvatele na náhradu škody.
Nabyvatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
2. V případě prodlení nabyvatele s úhradou odměny podle této se nabyvatel zavazuje
uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

ODSTOUPENí

OD SMLOUVY

1. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s poskytnutím předmětu plnění nebo v
prodlení s opravou nebo náhradním plněním delším než 14 kalendářních dní, má se za
to, že se jedná o podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany poskytovatele, jež
zakládá možnost nabyvatele odstoupit od smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy je nabyvatel povinen poskytovateli oznámit písemně. Účinky
odstoupení nastávají dnem doručení oznámení poskytovateli.
3. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení odměny za předmět
plnění až po marném opakovaném upomenutí nabyvatele, které bylo učiněno písemně
nebo jiným prokazatelným způsobem, a to za podmínek, že nabyvateli poskytl
minimálně 14 dní k úhradě odměny.
4. Odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen nabyvateli oznámit písemně. Účinky
odstoupení nastávají dnem doručení oznámení nabyvateli.
5. Účinky odstoupení od smlouvy se netýkají čl. VII. této smlouvy.
IX.

OSTATNí UJEDNÁNí
1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k
softwarovým
produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů
distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům
jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovýmvztahem dotčena.
2. Nabyvatel

se úplným

zaplacením odměny
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(uživatelem) práv k dodaným produktům v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č.
1 v souladu s čl. II. této smlouvy.
X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
3. Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazkyvyplývající z této smlouvy se budou řídit a
vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Jakýkoliv spor v souvislosti s touto smlouvou bude předmětem řízení před příslušnými
soudy Českérepubliky.
5. Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné,
neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a
účinná.
6. Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny
pouze písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě číslovaným vzestupnou
řadou.
7. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je taková
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z
nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné
vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
V Prazedne

r: 11/~
10"')
:
;///,Y'{'t1 // /

o ••••••••

o ••

',ť~O;'!:....

o •••

I..! . oK ••

o ••

o ••••••••

V Jihlavě dne .O.l,..,J).·.. ..2015

,.

..

··;~~:·~;~di~f~;·;;,;·~;;:·

:.-i~i~
•••

Ing./}~~úmír
Vejpustek
/
místiJtrtdseda představenstva
,7
Poskytovatel
./

AutoCont

ředitel sekce provozní
Nabyvatel

ó

AutoCont Cl s.s., Jihi<řllli:l
R~~ana HavelkySb,586 Di Jihiava
Te... 910 97~ 111,fax: 910 970101
DIC: CZ47676795

Nabyvatel

4

Č.j.: RCV-2015-Z135
Příloha Č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

POPiS

Množství Jectn.

Jedn. cena

Částka

-CAARCsav~

CA ARCservB Backup Clíent Agent for Windows Maintenance Renewai - 1 Yesr Valu€! Majntenance
Renewa!
CA ARCservB Backup for Windows ,A,gentfor Microsoft
SQL Server -1 Ye.ar Value Maintenance Renewal
CA ARCSBrvB Backup for Windows Agent for Mícroso·ft
Exchange - 1 Year Value Maintenance Renewa!
CA ARCser/e Backup for Windaws - 1 Year Value
Maíntenance Rel1eWal
Prodioužeoí do 20.10.2016
SSA lnoovaphcfle
Soft'f'3Je Servíce Credit - SSA pro Innovaphol1e PBX
prodloužení do 31.12 ..2016

12 ks

2084,00

25008,00

3 ks

5248.00

15744,00

2 ks

5248,00

'10496,00

1 ks

4088,00

4088.00

1 ks

76500,00

76500.00

1 ks

118450,00

118450,00

10 ks

3584,00

35840,00

CITRIX
Cltrix XenDesktop Enterpríse Editíon Per User/Device Soft'IIare Maintenance - 250 fic.

~ooceni

II prodlouženi k 3.12.2016

VEEAM
Annua.1Mainlenance
RepHcation Standard
Monthl'ý Maintenance
Replícation Standard

Renewal - Veeam Backup &
for VMware
Renewal - veearn Backup &
for VMware
sjednocení a prodlouženi k 5.t2.20113

29EUJO

4

ks

3

ks

22514,00

67542,00

2

ks

14748,00

29496.00

1 ks

62

62735,00

2

1 ks

25085,00
57307,00

50170,00
57307,00

1 ks

62735,00

62735.00

2

ks
1 ks

12579,00
57307,00

25358.00
57307,00

1 ks

6582,00

6582,00

4 ks

10483,00

41932,00

1 192,00

IBM HW záruky
savery :d650M4 o 1 rok:

x3650M4 1 Year
Servi ce (CS)

onsse Repair

7x24 24 HOUf Committed

servery x..1650M3o 1 rok:

x36S0M31 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour commmeo
SeNice (CS)
disilove pole V1000 - Axapta - do 31.102016
STORW!ZE \/7000 CONTROllER
Next Day Commrtted
Fkx11x5
400GB 2.5 INCH SSD Next Day Committed Hx11x5
Software Maintenance Tor IBM Stolv/ize V7000
clisilove pole \'7000 - produkce - 00 3UO.Z016
STORWIZE \/7000 CONTROLlER Next Day Committed
Frx11x5
200GB 2.5 INCH SSD Next Day Comrníttsd Fix11x5
Sofiv.are Maintenance for IBM Storwize V7000
clisko.,e pole OS35'12 - backup - do 31.10.2016
SYSTEM STORAGE DS3512 11x5 NBD respoase
SAN switche - do 31. 10.2016
SAN24B 4 EXPRESS 11x5 SSD response
páSková knihovna - do 31.10.2016
TS3200 T APE lIBRARY 11x5 SBD response

ks

--40492,00

1 ks

40492,00

Citrix XenDesktop Enterpnse Edition - x1 User/Devíce
Ucense with SA Wíth SA Fujl Produc!

50 ks

3510,00

175500,00

Innovaphooe Ucense for 1 PBX Port
Innovaphone Voícemail Ucense for 1 Port
Soft'.'Iare Service Credit - SSA pro 50 nOvýCh licencí do
31.122015

50 ks
50 ks
1 ks

1347,00
137,00
18426,00

67350,00
6850,00
18426,00

Celkem
Částka DPH
Zaokrouhtení
Celkem včetně DPH
Částky jsou uvedeny
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1 057100,00
22199tOO
0,00
1 279091,00
li Kč.

