sMLoUVA
O TECHN|CKÉ PODPOŘE
čísloTP34/16

Poskytovatel: VITA software, s,r,o,, NaBeánce57t2,160 o0 Praha6, lÓ61060631
zapsaná u Městského soudu V Praze, znaóka c/42951.
zastoupený: RNDr, lvana HéV iková, ]ednate

Uživatel: \lesIo Dobrclov,ce

VlŤova61 25229 Dob',c,ovice,,Č002r'1181,
zasIoJpený l-g, PeIí HaTp sIa,osta
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úvodníuslaíovení
Péva a záýazky zléto smlou\,y se iídi právnim řádem Českérepublrky Pokud tato sm]ouva nesianoví

odchylnou úpravu, použiji se Usianovení obecně platných předpisů zejména občanskéhozákoniku a
autorského zákona

ll.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouly je poskttování technické podpory a da]ších služeb k software posk!,tovatele, kteď
má už]VatelpráVo uživat software a dalšjslužbyjsou specifikoványV pří]oze sPEclFlKAcE,

Přáva a povinnosti poskytovatele
1, Pos§,tovale] se zavazuje poskytovat uživatelitechnicko! podporU V souladu š Licenčnim1 podminkami
které jsou přílohou této smlouvy, a da]ši s]užby spec]fikované V příloze sPEclFlKAoE

2
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Poskytovate]jé povinen provést změny softwaae před 1errninem účinnostizměn práVních předpisťr,
Pokud práVní předpis nabude účinnost] dříVe než 30 dnů po uveřejněníVe sbírce zákonLi, je

poskytovatel povinen provést změny soflWale nejpozději do 30 dnŮ ode dne uveřejnění Ve sbkce
zákonů,
Poskytovate]]e povinen zrněněný šoftware neprodleně zpřístupnit !živateli na s\.ich webo\"ich
sřánkách pro insta]aci spolu s tím je povinen zpřístupnit seznam zrněn
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Poskinovate] odpovjdá za zajištění konz sience dat př změně software
Posky,tovatel službu Hotline poskyluje prostřednictvím e-mail na hotlrne@Vitasw,cz a telefonicky
V placovních dnech V době B - 15 hodin, V pondělía středu do 17 hodin,

1

Práva a povinnosti uživatele
Uživatel má práVo !živat zrněněný software po úhradě ceny za technickou podporu
Uživatéljepov]nen užíVat soítware V souladu s Licenčnímipodmínkamj,

2.

Mlčenlivost
1, smluvnískany se zavaz ují zachováVat mlčeniivost o důvěrných iníoamacích, Pío účelytéto smiouvy se
za důvěrné informace považujíveškeréinformace a údaje, které se srnluvní strany dožVíV přírné i
nepřímé souvislosti s plněním předmětu smlouvy především Všechny údajéuložené V informačnírn
systému užrvatéle, lnformace o práVech a povinnostech, cenách a prúběhu plnění podle této sm]ouVy a
informace bikajíci sé obchodního iajemsiví, činnosti, strukiury, hospodářských yý§]édků a know-how
smluvnich stran,

Při plněni pi'edmétu sm ouw budou sm uvni strany Vzájemně spolupracovat V oblastl připravy, leal|zace
a rozvijeni nformaěního systému užrvatele, ktený uchováVá a zpracováVá osobní údaje podie zákona
o ochraně osobnich údajŮ. Za tímto účelembude mít poskytovaie přístup k údajůmu]oženýrn

|,

V níormačnímsystému Uživatele,
3 smIuVnistrana:

a)

ie povinna nak ádat s dŮVěmými lnformacerni dluhé sm]UVní sřany tak, že omezi přístup k nlm

poUze na pověřené osoby a to pouze V rozsahu nltném pro plnění předmětu sm]oUry
b) nepolrž]je dÚVěrné informace jí poskytnuté v sou]adu s touto smlouvou k jinému účelunež
vrymezénému tolrto smlo!Vou, nepředá je, anl nezpřístupni třetirn osobárn,
c) nebude pořizovai jakékohv kop]e dúVěrných informací poskytnutých jí druho! smluvni stranou
v souladu s iouto sm ouvo!
4 slŤrlouva není obchodnírn tajernstvim a kterákoli ze sm]uvních sřan jl můžezveřejnit,

cena
1, cena technické podpory na ]edno čivrileti čin 5vo ceny 1icencl softWaíe (zvyšene o DPH podLe
zákonných sazeb). cena se zvyšuje o ročnl mlru nflace Vyh|ášenou ceským statisiickým úřadeň
počina]e obdobim následujicim po tomto Vyhlášení Technická podpora budé účtována počínaje
4, čtvrtlétírn2016,
cena za dalšíslužbyje specifikována V příloze sPEclFlKAcE
3, Poskytovatel bude účtovattechnickou podporL,] a dalši sl!žby Vždy na počátku dáného období Fakt!ra
je splatná do 14 dnú ode dne doručeni užrvatelj
4. Pro případ plod]enj uživate{e s úhradou ceny za předmět smlouvy je posk}.tovate| opráVněn Vyúčlovat
mu úíokVe Výši 0,05% z dlužnéceny za každý den prodlení, nejvýše Však 30% z této ceny
Pokud poskytovatel nedodržítermíndodání předmětu smlouvy, vzniká uživateIi právo na zap]acení
srn]uvni pokuty Ve Výši 0,0570 z ceny nedodaného předmětu smlouvy za kaŽdý den plod]ení, ne]\.ýše
Však 30% z této ceny,
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závěrečná ujednání
sm ouva nabýVá úč]nnosti dnem podpisu oběmá smllvnimi sťanami a Uzavírá se na dobu neurčltou
sm UVnísřany mohou smlouvu Vypovědět kdykoli bez udánídůvodU, \^/pověd n í doba je 6 ňěslcú ode
d_e do._čénivypovědl druhe sm UVrisIra-e
Nepinění kteréhokoli ze smluvních závazků posktiovatele §e považUje za haubé porLršení sm]oLrvy a
už Vatelje opráVněn od sm]ouvy odstoupit bez \.ýpovědní lhúty.
ProoLeni !ž]Vaté|e s úhradou cény za technickou podporu delši než tři rněsíce se považuje za podstatné
poíUšenismlouvy Poskytovate] ]e V tomto připadé opráVněn od sm|ouvy odstoupit
Zmény a dooatky sm]ouvy mohou b);t provedeny pouze V pisemné formě a rrrusi b}l odsouh]aseny
oběrna smluvními stranami
SmlUVní strany píohlašují,že si smlouvu před ]ejím podpisern přečetly že byla uzavřená po Vzájemnérn
projednáni podle jejich pravé a §vobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoji v tisnl za nápadně
nevýhodných podmínek. Autentrčnost sm]ouw potvžuji svým podpisem,
smlouva je provedena Ve čtyřech Vyhotoveních, každá sm|uvní stlana obdži dVě !ryhotoveni
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specifikace a cena softwaíe

1

NázeV sofiware. počéta cena licencí pro \^ýpočet techn]cké podpory:
Kč

76 800,00

stavební úřad
Propojení do

ssl

-

éobec

4

celkem

2

20 000,00
96 800,00

V rámc mlňořádné cenové nabidky byla méstu Dobřichovice poskytnuta sleva ve v,iši 75 %, žn, cena
oodáVky je 29 200 Kó (školeni Ve Výš 5 000,- Kč vto)
ll,

specifi(ace a cena dalšíchslužeb
1, Dalšíslužby nejsou specifikovány

