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Oslo smlouvy objednatele ..... .!~ ..... f~........ Oslo smlouvy zhotovitele SGSP16007

Smlouva uzavřená v souladu s § 2576 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen "občanský zákoník")

mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 8

Ič: 00063797

se sídlem: Zenklova 35/ čp.l, PSČ 18048, Praha 8

Zastoupena: Roman Petrus, Starosta Městské části Praha 8

(dále jen "Objednatel")

a

SIGNIA s.r.o.

IČO: 28298951

DIČ:CZ28298951

Se sídlem: Konopná 12,61700 Brno

Zastoupený: Ing. Radek Mikyska

Bankovní účet: Raiffeisen BANK,č. ú. 3443054001/5500(dále jen "Zhotovitel")

(společně "Smluvní strana")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 27.6.2016, (dále jen
"nabídka") podaná ve veřejné zakázce nazvané "Pořízení licencí terminálového přístupu k
aplikacím" (dále jen "Veřejná zakázka"),

Cílem zadávacího řízení bylo vybrat Zhotovitele, který poskytne plnění v rozsahu
stanoveném touto smlouvou.

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje dodat pro Objednatele plnění ve formě
"Pořízení licencí terminálového přístupu k aplikacím". Objednatel se zavazuje za
bezvadné plnění provedené dle podmínek této smlouvy zaplatit cenu stanovenou v čl. 5
této smlouvy.

1



1.2 Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dodávky spočívající v pořízení software (dále
také" předmět plnění") a tvoří jej následující části:

Citrix XenDesktop Enterprise Edition - xl UserjDeviceLicense with s 1 letou
podporou výrobce
Citrix NetScaler VPX200Mbps Enterprise Edition s 1letoupodporou výrobce
Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - Public Sector

1.3 Požadavky na plnění, zejm. rozsah a kvalita jsou dány:

(a) touto smlouvou včetně jejíchpříloh;
(b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce;
(c) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla.

1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
a včasnému provedení díla nezbytné.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy a bere tímto na vědomí normy platné pro
oblast poskytování software, sw. Licencía souvisejícíchslužeb.

Článek 2. Práva a povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu smlouvy podle této smlouvy na svou
vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky
tak, aby mohl naplnit účel této smlouvy a předat včas objednateli řádně provedené
dílo.

2.2 Po celou dobu poskytování plnění Zhotovitelem Objednateli na základě této smlouvy
se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality a při jeho poskytování
zachovávat obecné principy vztahující se k poskytování plnění, jako je dobrá víra a
profesionalita. Při provádění činností podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.

2.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti,
které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
Zhotovitel upozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel
přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, se Zhotovitel v odpovídajícím
poměru zprošťuje odpovědnosti a za vady jím poskytovaného plnění Objednateli.

2.4 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená objednateli podle této
smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě,

2.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu plnění.

2.6 Zhotovitel provede plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

Článek 3. Práva a povinnosti objednatele

3.1 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace,
jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu smlouvy.

3.2 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Zhotovitele a poskytovat
mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat
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Zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této
smlouvy, umožnit Zhotoviteli a jeho pracovníkům přístup do prostor Objednatele.

Článek 4. Místo a doba plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že plnění bude předáno na adrese: ÚMČ Praha 8, U
Meteoru 6, PSČ 180 48, Praha 8, resp. v objektech zadavatele, kterých se předmětné
plnění dotýká.

4.2 Zhotovitel se zavazuje řádně předat plnění dle podmínek této smlouvy nejpozději do
10-ti pracovních dní od podpisu této smlouvy.

Článek 5. Cena a platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena plnění specifikovaného v článku 1 smlouvy a
přílohou č. 1 této smlouvy činí:

1 503 970,-Kč bez DPH, samostatná výše DPH ve sazbě 21% činí 315 833,70Kč, celková
cena činí 1819 803,70Kč s DPH.

DPH bude připočteno ve výši dle platných právních předpisů v době vystavení
faktury.

5.2 Cena dohodnutá v této smlouvě je cena konečná, nejvýše přípustná a může být
změněna jedině v souvislosti se změnou sazby daně z přidané hodnoty.

5.3 Cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s poskytováním plnění podle této
smlouvy.

5.4 Cenu Objednatel uhradí na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném předání
bezvadného plnění v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami a dle
podmínek této smlouvy.

Článek 6. Fakturace a platební podmínky

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Úhrada ceny plnění bude provedena po protokolárním předání plnění na základě
příslušného daňového dokladu.

6.3 Objednatel provede úhradu ceny plnění na základě daňového dokladu - faktury (dále
jen "faktura") vystaveného Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb, zejména pak bude obsahovat:

(a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
(b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
(c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
(d) popis obsahu účetního dokladu
(e) datum vystavení
(f) datum splatnosti
(g) datum uskutečnění zdanitelného plnění
(h) výši ceny bez DPH celkem
(i) sazbu DPH
G) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
(k) cenu celkem včetně daně
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(1) podpis odpovědné osoby zhotovitele
(m) přílohu - soupis provedených dodávek a služeb, včetně předávacího protokolu a

sériových čísel dodávaných zařízení
(n) číslo smlouvy objednatele

6.4 Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK.

6.5 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

6.6 Faktury budou splatné do 30 dnů od data jejich doručení na adresu sídla objednatele.

6.7 Pokud nebude úhrada provedena v termínu podle předchozího odstavce
Objednatelem v dohodnutém termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši stanovené prováděcím právním předpisem.

6.8 Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za plnění z účtu Objednatele
ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek 7. Ochrana důvěrných informací

7.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo smluvní
stranou určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými
Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je
povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.

7.2 Za důvěrné materiály se pro účel této Smlouvy nepovažují:

(a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění smluvní stranou;

(b) informace, které Smluvní strana 1 získá jako informace nikoli důvěrného
charakteru z jiného zdroje než od druhé smluvní strany.

7.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých
závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná
osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: '

(a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály osobám, které potřebují mít možnost
přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotovitel vyplývajících
z této Smlouvy (členům projektového týmu a subdodavatelům);

(b) Zhotovitel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem
Objednatele;

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.

7.4 V případě, že Smluvní strana bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinna neprodleně o této skutečnosti
informovat druhou smluvní stranu.

7.5 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a
věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného
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odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné materiály uložené v elektronické podobě
je Zhotovitel povinen trvale odstranit.

7.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle
této smlouvy.

7.7 Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své
zaměstnance a subdodavatele podílejících se se souhlasem Objednatele na poskytování
díla pro Objednatele.

Článek 8. autorská práva, poskytnutí licence

8.1 Součástí díla je autorské dílo dodávané třetí stranou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají
takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání, provozování a
zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla užívat v souladu
s licenčními podmínkami třetích stran a zavazuje se k jejich dodržování.

8.2 Cena za poskytnutou licencije zahrnuta v celkové ceně plnění dle článku 5 smlouvy.

Článek 9. Záruční podmínky

9.1 Platnost licencí dodaných v rámci plnění dle této smlouvy je jeden kalendářní rok od
předání a převzetí.

Článek 10. Převzetí předmětu díla
10.1 K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele uvedeni

v čl. 16 této smlouvy.

10.2 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené plnění v místě jeho
provádění.

10.3 Smluvní strany sjednávají, že plnění bude předáno a převzato na základě předávacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Okamžikem podpisu předávacího
protokolu se považuje plnění ze strany Zhotovitele za řádně předané a ze strany
Objednatele za převzaté a schválené. V případě, že odůvodněně nedojde k podpisu
předávacího protokolu ze strany Objednatele, není plnění ze strany Zhotovitele
považováno za řádně předané a ze strany Objednatele za řádně převzaté a schválené.

10.4 Zhotovitel Objednateli předloží výstupy z plnění současně s návrhem předávacího
protokolu. Objednatel posoudí předaný materiál. V případě, že k výstupu nebudou ze
strany Objednatele výhrady, Objednatel výstup akceptuje formou předávacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. V případě, že k výstupu bude mít
Objednatel výhrady, předá výstup s doporučeními zpět Zhotoviteli k přepracování.
Uvedený postup uvedený se opakuje až do úspěšného předání a převzetí.

10.5 Předávací protokol bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) Jména a funkce zástupců Objednatele a Zhotovitele
b) Datum
c) Předmět plnění
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d) Seznam evidenčních listů (v případě relevantnosti) a předaných relevantních
dokumentů

e) Podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele

10.6 Objednatel se k návrhu vyjádří do 5 (pěti) pracovních dnů od jeho obdržení.

Článek 11. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení s provedením díla oproti harmonogramu je objednatel oprávněn
požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší některou z povinností týkající
se ochrany informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu, kterou účastníci dohodli na částku ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc
korun českých) za každé jednotlivé porušení.

11.3 Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění ze
smlouvy ani nahradit prokázanou škodu.

Článek 12. Platnost smlouvy

12.1 Smluvní strany si sjednaly možnost ukončit platnost smlouvy z těchto důvodů:

(a) Odstoupením od smlouvy dle ustanovení čl. 14 této smlouvy.
(b) Dohodou smluvních stran.

12.2 V případě ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou
stran následující:

(a) zhotovitel provede soupis dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena;

(b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a zpracuje dílčí
konečnou fakturu;

(c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání poskytnutých dodávek" a
objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací
řízení", ke dni "dílčího předání poskytnutých služeb" zajistí obě strany dva znalce
(každá svého), kteří písemně zdokumentují skutečný stav poskytnutých služeb
k tomuto dni;

(d) po dílčím předání provedených prací (v písemné a elektronické podobě) sjednají obě
strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této smlouvy;

(e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodu takového odstoupení od smlouvy,

12.3 Ukončením smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a
náhradu prokázané škody.

Článek 13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
nebo podle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo
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zákona. který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné mimo případů, kdy právo odstoupit od smlouvy vyplývá přímo
z občanského zákoníku.

13.2 V případě, kdy trvání vyšší moci způsobující překážku v plnění povinností podle této
smlouvy bude delší než 30 dnů, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy
odstoupit.

13.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, jestliže Zhotovitel závažně poruší
tuto smlouvu nebo v případě, že Zhotovitel opakovaně (3x po sobě) poruší některou
svou povinnost dle této smlouvy. Pokud je důvodem výpovědi opakované porušení
některé povinnosti dle této smlouvy, je Objednatel povinen písemně Zhotovitele na
tuto skutečnost upozornit a zároveň mu sdělit, že toto opakované porušení smlouvy
bude mít za následek odstoupení od smlouvy.

13.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, jestliže je Objednatel v prodlení
s úhradou faktury více než 30 dnů a ani po předchozím písemném, řádně doručeném
upozornění na možnost odstoupení od této smlouvy fakturu neuhradil.

Článek 14. Další ujednání

14.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru
ustanovení neplatného resp. neúčinného.

14.2 Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními
předpisy.

14.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci
smluv vedené městskou částí Praha 8, která bude obsahovat údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

14.4 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění této smlouvy účinnou pojistnou
smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, s výší
pojistného plnění min. 3.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na
jeho vyžádání aktuální potvrzení o pojištění kdykoliv v průběhu plnění smlouvy.

Článek 15. Závěrečná ujednání

15.1 Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Robert Hložanka, teL724858680,robert.hlozanka@praha8.cz

15.2 Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických
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Ing. Radek Mikyska, tel. 603 459 097, mail: radek.mikyska@signia.cz

15.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
2 vyhotoveních.

15.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha Č. 1 - Předmět plnění.
b) Příloha Č. 2 - Cenové kalkulace (v členění cen bez DPH a s DPH).
c) Příloha Č. 3 - Harmonogram realizace.

15.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

15.6 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení Občanského zákoníku.

15.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je
projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují účastníci své vlastnoruční
podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními
stranami.

Městská část Praha 8 SIGNIA, s.r.o.

V Praze dne: 30. 06. 2016 V Praze dne: "( 1- . b . ~i "
Zhotovitel:Objednatel:

•_:_~.::, ~-~. SIGN- l.ft CD'
'\.Ol: - -, ~otin
~;. SIGNiA, HO .• Ronopná 12, 617 00 B
f."·",' lř'2-n2TO~ ... ~ -ř rnoi:"ti " . :-' tl ~'''J:7~ 1 • [)jL: CZ28298951
ú~~ L u" 34430540_ 01/5500. l'n1'0"-'-I'9 ', , , - -, , '. _ __:e~ rua.cz

Doložka dle § -43zákona Č. 131/2000 Sb
o hlavnlrn městě Praze .,
ve zněnl pozdějších pf~dpisu
ROZhOdnuto orgánem městské čao ti:1>A--71 '--_ c: SL

. ~,~/f_ 11. . ,,)f/!.:;! (/// t':'~ !ll/t? / !.1l.!1/./ ... 
Datum Jednání a číslo usnesení'

,';.f.,f...~~%. .. ,,/!(1..!1.(,./+!!/C(~~f. .... 

Správce rozpočtu: ../J~~ ~: .. " ... " 
··································r··············· 
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Příloha č. 1 - Předmět plnění.

Citrix XenDesktop Enterprise Edition - xl UserfDeviceLicense with s I letou podporou
výrobce

230 ks

Citrix NetScaler VPX200 Mbps Enterprise Edition s lletou podporou výrobce

2ks

Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware - Public Sector

4ks
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Příloha č. 2 - Cenové kalkulace (v členění cen bez DPH a
s DPH).

Citrix XenDesktop Enterprise Edition - xl
User/Devicelicense with s 1 letou podporouvýrobce

230
4363,00Kč 1 003 490,00 Kč 210 732,90 Kč 1 214 222,90 Kč

2 195 120,00 Kč 390 240,00 Kč 81950,40 Kč 472 190,40 Kč

4 27560,00 Kč 110 240,00 Kč 23150,40 Kč 133390,40 Kč

Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Enterprise Edition s 1
letoupodporou výrobce
Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware -
Public Sector
Celkem
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Příloha č. 3 - Harmonogram realizace.
Plnění bude předáno do pracovních 10 dní od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

Datum podpisu je to datum, ve kterém byla tato smlouva podepsána smluvní stranou, která
tuto smlouvu podepsala později.
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