KUPNÍ SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ
Pořízení Licencí Microsoft Dynamics 365 Business Central
Číslo smlouvy: SPU 467487/2019

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
jednající: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

(dále jen „Kupující“)

a

Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.
se sídlem: U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 25820826, DIČ: CZ25820826
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 16870
bank. spojení: CITIBANK a. s., č. účtu: 2550470102/2600
zastoupená: předsedou představenstva Bc. Stanislavem Hlobilkem, MBA
(dále jen „Prodávající“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky prostředků ICT pro potřeby Státního pozemkového úřadu dle § 14 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s příslušnými ustanoveními
§ 2079 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2.

3.

1.1

Kupující prohlašuje, že je dle českého právního řádu oprávněn uzavřít tuto
smlouvu a řádně plnit veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
obsažené.

1.2

Prodávající prohlašuje, že:
1.2.1

je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého
právního řádu, resp. oprávněně podnikající fyzickou osobou způsobilou
k právnímu jednání, a

1.2.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.2.3

ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“),
a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím
úpadku bezodkladně informovat, a

1.2.4

má zájem splnit veřejnou zakázku s názvem Pořízení Licencí Microsoft
Dynamics 365 Business Central (dále jen „Veřejná zakázka“) pro
Objednatele řádně a včas, a to za úplatu sjednanou v této Smlouvě.

ÚČEL SMLOUVY
2.1

Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky k naplnění jejího cíle, který
vyplývá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tedy zabezpečení
odpovídajícího licenčního zázemí ve Státním pozemkovém úřadu, a to
prostřednictvím dodávky Licencí Microsoft Dynamics 365 Business Central,
a to vše v množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy
a dále v této Smlouvě (dále jen „Licence“).

2.2

Prodávající touto Smlouvou garantuje Kupujícímu splnění zadání uvedené
Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Tato garance je nadřazena
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě s výjimkou situace,
kdy nabídka Prodávajícího nebo kterákoli její část je pro Kupujícího výhodnější
než ustanovení zadávací dokumentace a/nebo této Smlouvy; v takovém
případě se použije úprava pro Kupujícího výhodnější.

PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1

Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do výlučného vlastnictví
Licence a zavazuje se, že Kupujícímu za podmínek této Smlouvy Licence dodá,
a to včetně dokladů, které se k Licencím a jejich užívání vztahují. Licence musí
být určeny pro prodej v České republice a musí být v souladu s platnou
legislativou ČR a EU.

3.2

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Kupujícího zaplatit prodávajícímu,
za řádně, včas a v požadované kvalitě dodané Licence Smlouvy kupní cenu
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blíže specifikovanou v článku 4. této Smlouvy a přijmout Licence do svého
výlučného vlastnictví.
4.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1

Kupní cena je shodná s nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím v jeho
nabídce na Veřejnou zakázku. V celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré
náklady prodávajícího související s řádným odevzdáním předmětu Smlouvy
kupujícímu. V celkové kupní ceně jsou zahrnuty i položky výslovně ve Smlouvě
neuvedené, které mohl prodávající ke dni uzavření Smlouvy předpokládat
vzhledem k povaze předmětu Smlouvy a způsobu jeho plnění včetně řádného
odevzdání Kupujícímu.

4.2

Kupující je povinen za řádné dodání každé Licence uvedené v Příloze č. 1
zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v Příloze č. 2. Za dodání Licencí
v plném rozsahu je tak Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu nejvýše
424 000 Kč (čtyřistadvacetčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tedy 513 040 Kč
(pětsettřinácttisíc korun českých) s DPH ve výši 21 % (dvacetjedna procent)
(dále jen „Celková cena“).

4.3

Celková cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou, ledaže jde
o změnu zákonné výše DPH, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, včetně nákladů na dopravu,
dodání Licencí na místo určení, případné poplatky, cla, balení a vedlejší
náklady.

4.4

Celková kupní cena předmětu této Smlouvy bude Kupujícím zaplacena na
základě Prodávajícím řádně vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového
dokladu (dále jen „Faktura“). Prodávající je oprávněn Fakturu vystavit po
protokolárním převzetí veškerého Licencí. Prodávající bude fakturovat
Kupujícímu DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění. Podmínkou pro
fakturaci je vystavení protokolu o předání a převzetí Licencí, podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.5

Kupující Prodávajícímu neposkytne žádné zálohy.

4.6

Faktura musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu (číslo této Smlouvy) a dále
náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude vystavena na adresu Kupujícího
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Přílohou Faktury bude kopie protokolu
o předání a převzetí Licencí podepsaného oprávněnými osobami smluvních
stran.

4.7

Splatnost Faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu.

4.8

Kupující má právo Fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jejím zaplacením, obsahuje-li nesprávné údaje, (i)
chybí-li některá z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto
Smlouvou (ii), není-li k Faktuře připojena kopie protokolu o předání a převzetí
Licencí potvrzeného oprávněnými osobami smluvních stran (iii). V takovém
případě se běh lhůty splatnosti staví a nová lhůta v délce 30 (třiceti)
kalendářních dnů počne běžet ode dne doručení nové Faktury Kupujícímu.
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5.

4.9

Platby peněžitých částek se provádí v českých korunách bezhotovostním
převodem na bankovní účet druhé Smluvní strany uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Prodávající se zavazuje na Fakturu uvést bankovní účet uvedený
v záhlaví této Smlouvy.

4.10

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí
den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího. Pro odstranění všech
pochybností Smluvní strany sjednávají, že Kupující není v prodlení, dojde-li
k odepsání fakturované částky ve prospěch Prodávajícího do 30 (třiceti)
kalendářních dnů po doručení Faktury Kupujícímu, avšak k připsání této částky
na bankovní účet Prodávajícího dojde po dni splatnosti uvedeném na Faktuře.

4.11

V roce, v němž budou Licence dodány, musí být Faktura doručena Kupujícímu
nejpozději do 15. prosince. Nebude-li Faktura Kupujícímu doručena ve lhůtě
dle předchozí věty, datum splatnosti takové Faktury se posouvá na 1. února
následujícího kalendářního roku.

4.12

Jakoukoli pohledávku vzniklou Prodávajícímu na základě této Smlouvy není
Prodávající oprávněn postoupit.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1

6.

Prodávající je povinen předmět Smlouvy předat Kupujícímu nejpozději do 30
(třiceti) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to
v ujednaných počtech na adresu Kupujícího uvedenou v Příloze č. 3 této
Smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1

Prodávající je povinen dodat Licence řádně a včas bez faktických a právních
vad.

6.2

Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně s Licencí veškerou
dokumentaci, doklady, záruční listy, technické a uživatelské manuály a jiné
dokumenty, které se k Licenci vztahují, a které jsou potřebné k převzetí
a užívání Licence. Prodávající je povinen předat Kupujícímu licenční podmínky
pro užívání.

6.3

Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu
překážky, které by mu bránily v plnění Smlouvy.

6.4

Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných rozpočtů a k takovému spolupůsobení se zavazuje.

6.5

Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění dle této Smlouvy
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby má Prodávající odpovědnost, jako by
plnění poskytoval sám.
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7.

8.

6.6

Prodávající není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo
povinnosti z ní plynoucí postoupit na třetí osobu.

6.7

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající na sebe přebírá riziko změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
7.1

Kupující je povinen za podmínek uvedených ve Smlouvě zaplatit Prodávajícímu
Celkovou cenu na základě Faktury vystavené Prodávajícím a v termínu
splatnosti určeném touto Smlouvou.

7.2

Kupující je oprávněn odepřít převzetí Licencí, pokud Licence neodpovídá
druhově či množstvím požadavkům stanoveným touto Smlouvou.

7.3

Kupující není povinen přijmout částečné dodání Licencí. Přijme-li Kupující
částečné dodání Licencí, je povinen k zaplacení poměrné částky cen dodaných
Licencí.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
8.1

9.

Vlastnické právo k Licencím dodaným na základě této Smlouvy přechází na
Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaných
Licencí oprávněnou osobou Kupujícího.

OCHRANA INFORMACÍ
9.1

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:
9.1.1

si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace,
které budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“),

9.1.2

mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat
přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.

9.2

Důvěrnou informací se rozumí informace obchodní, neobchodní, technické či
netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální
nebo imateriální hodnotu a není běžně dostupná, zejména, nikoli však výlučně,
informace mající povahu obdobnou obchodnímu tajemství a skutečnosti či
informace Kupujícím označené jako důvěrné.

9.3

Bez ohledu na výše uvedené se za Důvěrné informace nepovažují informace,
které:
9.3.1

se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
této Smlouvy či právních předpisů;

9.3.2

měla Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením
této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle jiné
dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy;

9.3.3

mají být zpřístupněny, vyžaduje-li to zákon či jiný právní předpis včetně
práva Evropské unie nebo závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci,

9.3.4

po podpisu této Smlouvy poskytne Smluvní straně třetí osoba, jež není
omezena v takovém nakládání s informacemi.
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10.

9.4

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích,
které při plnění této Smlouvy získal od Kupujícího. Povinnost mlčenlivosti se
nevztahuje na informace, které jsou obecně známé a jsou volně k dispozici
nebo na informace, u nichž je povinnost mlčenlivosti prolomena právními
předpisy nebo touto Smlouvou.

9.5

Pro případ, že bude Kupující požádán o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a požadovaná informace bude obchodním tajemstvím Prodávajícího
dle § 504 Občanského zákoníku, souhlasí Prodávající s tím, aby Kupující
takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek.

9.6

Prodávající je povinen zajistit, že Důvěrné informace budou přístupné pouze
osobám, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. Na vyžádání
Kupujícího je Prodávající povinen neprodleně Kupujícímu poskytnout úplný
seznam osob dle předchozí věty (jméno, příjmení, datum narození a trvalý
pobyt u fyzických osob a obchodní firmu a identifikační číslo u právnických
osob).

9.7

Prodávající je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti ve stejném
rozsahu u všech osob specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku,
a to tak, aby tyto osoby byly touto povinností vázány i po skončení
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k Prodávajícímu.

9.8

Povinnost mlčenlivosti je Prodávající povinen zajistit mimo jiné tím, že bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího nedojde k jakémukoli šíření
Důvěrných informací, anebo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Tím není
dotčeno ustanovení odstavce 9.5 tohoto článku.

9.9

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvání této Smlouvy i po
jejím skončení.

9.10

Prodávající dále výslovně prohlašuje, že tuto Smlouvu ani žádnou informaci
v ní obsaženou nepovažuje za své obchodní tajemství ani Důvěrnou informaci.

9.11

Kupující je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1 ZZVZ na svém Profilu tuto
Smlouvu, včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Prodávající srozuměn
s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je Kupující povinen uveřejnit na Profilu výši
skutečné uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Prodávající tímto uděluje
souhlas Kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených
v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro Kupujícího povinnost
dle právních předpisů.

9.12

V případě, že by se Prodávající stal v souvislosti s plněním této Smlouvy
zpracovatelem osobních údajů, které jsou pod správou Kupujícího,
se Prodávající zavazuje v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti
a povinnost chránit důvěrné informace i ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a k nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY
10.1

Poruší-li Prodávající kteroukoli povinnost dle článku 9. této Smlouvy, je povinen
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% Celkové ceny plnění podle této
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Smlouvy včetně DPH za každé porušení takové povinnosti. Poruší-li
Prodávající takovou povinnost opakovaně, zavazuje se smluvní pokutu dle
předchozí věty zaplatit opakovaně. Tím není dotčeno právo Kupujícího na
náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.

10.2

V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným dodáním Licencí je
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% Celkové
ceny včas nedodaného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Tím není
dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném
rozsahu.

10.3

V případě, že Prodávající poruší kteroukoli povinnost dle článku 6. odst. 6.3.,
6.4., 6.6. této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé
jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu
škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

10.4

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazky
stanovené Smlouvou.

10.5

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Jednotkové ceny nebo Celkové
ceny vzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % (jedné
setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.6

Prodávající se zavazuje Kupujícímu poskytnout zadostiučinění, dojde-li na
straně Kupujícího v důsledku jednání nebo opomenutí Prodávajícího ke vzniku
nemajetkové újmy.

10.7

Smluvní pokuta je splatná 15. (patnáctý) den po doručení písemné výzvy
oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

10.8

Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody Kupujícího nezapočítává.

UKONČENÍ SMLOUVY
11.1

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této
Smlouvy Prodávajícím.

11.2

Za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu odstavce 11.1 tohoto článku se
považuje zejména situace, kdy:
11.2.1 Prodávající je v prodlení s dodáním Licencí po dobu delší než 14
(čtrnáct) dní,
11.2.2 kterékoli prohlášení Prodávajícího dle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy
se stane nepravdivým.

11.3

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li proti Prodávajícímu
zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

11.4

Kupující je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodu
nebo ze stejných důvodů, z jakých je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to
bez výpovědní lhůty.
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11.5

11.6
11.7

12.

Účinky odstoupení od této Smlouvy nebo výpovědi této Smlouvy
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení nebo výpovědi
Prodávajícímu.
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která se
týkají Licence, smluvních pokut a jiných důsledků porušení povinností dle této
Smlouvy, povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE
12.1

Veškerá oznámení a komunikace uskutečněná na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku,
ledaže z jiných ustanovení této Smlouvy plyne něco jiného.

12.2

Kontaktními (oprávněnými) osobami Kupujícího jsou:
12.2.1 ve věcech smluvních a obchodních Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce
provozních činností, p.skerik@spucr.cz;
12.2.2 ve věcech obchodních a pro převzetí Licencí Ing. Zdeněk Hauk, ředitel
Odboru ICT; z.hauk@spucr.cz;
12.2.3 v otázkách technických a v otázkách týkajících se podmínek převzetí
Licencí Jiří Chum, j.chum@spucr.cz, xxxxxx

12.3

Kontaktními osobami Prodávajícího jsou:
12.3.1 ve věcech smluvních a obchodních xxxxxx;
12.3.2 v otázkách technických xxxxx.

12.4

13.

Smluvní strany se zavazují spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních
osob formou osobního doručování, doručování do datové schránky, či
elektronickou poštou. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby,
a to písemným oznámením druhé Smluvní straně. Změna kontaktní osoby je
vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem doručení písemného oznámení
dle předchozí věty a není důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a
omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Tato smlouva nabývá
platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle
Zákona. Kupující se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této smlouvy
uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se
Zákonem.

13.2

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto
Smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem.
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13.3

Plní-li Smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této Smlouvy,
nemění tato skutečnost zavedenou praxi Smluvních stran, ani nezakládá nárok
Prodávajícího na jakékoliv plnění ze strany Kupujícího nad rámec této Smlouvy.

13.4

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány
příslušným soudem České republiky, přičemž v případě, že Prodávající má
bydliště/sídlo mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem),
bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla
Kupujícího.

13.5

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy, včetně změn příloh této Smlouvy,
mohou být činěny po vzájemné dohodě obou Smluvních stran pouze formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami. Tím není dotčeno ustanovení článku 13 této Smlouvy.

13.6

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Technická specifikace Licencí

Příloha č. 2:

Cena Licencí

Příloha č. 3:

Seznam odběrných míst

13.7

Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních
stran obdrží 2 (dva).

13.8

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho ji stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 20. 11. 2019

V Praze dne 4. 12. 2019

........................................................................
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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........................................................................
Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.
Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
předseda představenstva

Příloha č. 1
Technická specifikace Licencí

Licence MD 365 Business Central + maintenance do 28.12.2019
Objekt

Počet požadovaných objektů
k dokoupení

Table

+200

Report

+100

Codeunit

+200

Page

+200
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Příloha č. 2
Cena Licencí

Celkový počet
dodávaných
Licencí

Cena v Kč za
celkový počet
dodávaných
Licencí a
maintenance do
28.12.2019 bez
DPH

Hodnota DPH za
celkový počet
dodávaných Licencí
a maintenance do
28.12.2019 v Kč a
v procentním
vyjádření

Cena v Kč za
celkový počet
dodávaných
Licencí a
maintenance do
28.12.2019 s DPH

Tables (200)

339 200,00 Kč

71 232,00 Kč (21 %)

410 432,00 Kč

Report (100)

16 960,00 Kč

3 561,60 Kč (21 %)

20 521,60 Kč

Codeunit (200)

33 920,00 Kč

7 123,20 Kč (21 %)

41 043,20 Kč

Page (200)

33 920,00 Kč

7 123,20 Kč (21 %)

41 043,20 Kč

Celkem

424 000,00 Kč

89 040,00 Kč

513 040,00 Kč
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Příloha č. 3
Seznam odběrných míst

Adresa odběrného místa

Licence dle Přílohy č. 1

Husinecká 11a, Praha 3

Kontaktní osoba
Chum Jiří xxxx

Stránka 12 z 12

