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Smlouva kupní
zajištění prodlouženi podpory aplikace Symantec o 1 rok

Č. smlouvy kupujÍcÍho: S-O654/INF/2019

Smluvní strany:
středočeský kraj
se sÍdlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: MVDr. josefem Řihákem, radním pro oblast majetku a ICT, na
základě pověření RK č. 127-22/2018/RK ze dne 9. 7. 2018
Bankovní spojení: ppf banka a.s.,
Číslo účtu:
na straně prvé (dále jen ,,kupujícŕ')
a

ASCIInet s. r. o.
se sídlem U Hranic 2118/5, 100 00 Praha 10
IČ: 28532759
DIČ: CZ28532759
zapsána v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 148463
Zastoupena: Alešem Vytiskou, jednatelem
Bankovní spojeni: Komerční banka a. s
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen ,,prodávajícŕ')
Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu vedenou v evidenci kupu jÍcÍho pod výše
uvedeným číslem (dále jen ,,smlouva") v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, s použitím příslušných ustanoveni zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonŮ,
ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy
upravujich"ni závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané
mezi prodávajÍcÍm a kupujÍcÍm.
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zajištění prod|ouženi podpory výrobce k antivirovému
a antispamovému programu: Symantec Endpoint Protection (v nejaktuálnější
dostupné verzi) o jeden rok (od 10. 5. 2019 do 9. 5. 2020) pro 1060
uživatelů (dále též jen ,,služba").
II.
Termíny a způsob plnění
1. prodávajÍcÍ zajisti, aby nové období podpory plynule navázalo na dosavadní
podporu zaplacenou kupujíckn do 9. 5. 2019.
2. prodávajÍcÍ je povinen zajistit prodlouženI podpory v souladu s podmínkami
výrobce. Licence, potvrzeni výrobce nebo jiný doklad, z něhož bude vyplývat
prod|oužení záruky výrobce, může prodávajÍcÍ zaslat kupujicknu elektronicky, nebo
předat v listinné podobě, a to nejpozději spolu s vystavenou fakturou.
III.
Cena a platební podmínky

1.

Za splněni předmětu smlouvy podle podmínek dohodnutých touto smlouvou uhradí
kupujÍcÍ prodávajÍcÍmu odměnu v celkové výši: 470 000,- KČ bez DPH (Slovy
čtyřistasedmdesattisíc korun českých), tj.
568 700,kč s dph
(Slovy
pětsetšedesátosmtisicsedmset

korun českých).

dph

v sazbě

21 %

Činí

98 700,- KČ.
2.

Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajÍcÍm. Podkladem pro vystaveni faktury je doklad o zajištění
prodlouŽeni podpory na příslušné období.

3.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujíc%u.

4.

Cena uvedená v tomto Článku je nepřekročitelná, prodávajÍcÍ prohlašuje, Že
cena plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s plněním podle této smlouvy
(včetně případného kurzového rozdílu).

5.

DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši dle legislativy platné v době jejich
účtování. Centrálni zvýšení sazby DPH je dŮvodem k uzavření dodatku ke
smlouvě, snÍženÍ sazby nikoliv, prodávajÍcÍ je zohledni na faktuře.

6.

Faktura vystavená prodávajÍcÍm dle této smlouvy musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ, a zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisŮ

7.

Faktura bude dále obsahovat název této smlouvy a čÍslo, pod nímž je
smlouva evidována u kupujÍcÍho, označeni případných dodatkŮ smlouvy a období,
k němuž se faktura vztahuje.

8.

KupujÍcÍ je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, případně má jiné nedostatky s tím, že nová doba
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znovu
9.

běžet

ode

dne

jejího

doručeni

Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajíchn uvedený v záhlaví této smlouvy.

10. Pokud by prodávajÍcÍ v období od data, kdy podepsal smlouvu, do vystavení
faktury změnil čÍslo bankovního účtu, musí tuto skutečnost sdělit kupujícknu
nejpozději s předloženou fakturou. Toto sdělení musí být podepsané osobou
prodávajickn oprávněnou k jednání ve věcech smluvních, nebo jím zmocněnou
osobou. Při splněni této podmínky není změna účtu podnětem k uzavření dodatku
ke smlouvě. Cena pak bude uhrazena na bankovní účet uvedený na faktuře.
11. prodávajíc' prohlašuje, že nen' veden v registru nespolehlivých plátcŮ, a zavazuje
se po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve
kupujÍcÍho k placení DPH nezaplacené prodávajÍcÍm při realizaci této smlouvy,
prodávaj'c' se zavazuje zaplatit kupuj'c'mu smluvní pokutu ve výši odpovjdajÍcÍ
nezaplacenému DPH. Tato pokuta je splatná do 30 dnŮ od doručení výzvy
k zaplacení prodávajÍcÍmu.
IV.
Mlčenlivost

1. Není-li dále stanoveno jinak, je prodávajÍcÍ povinen během plnění této smlouvy i po
uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvi od kupujÍcÍho v souvislosti s jejím plněním. Této
povinnosti může prodávajÍcÍho zprostit pouze kupujÍcÍ ZproŠtěni povinnosti
mlčenlivosti musí být učiněno písemně. výše uvedenou povinnosti mlčenlivosti není
dotčena možnost prodávajichn uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci
ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu
stanoveném zadavatelem. prodávajÍcÍ se zavazuje, že pokud v souvislosti
s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověřeni zaměstnanci nebo osoby, které
pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŮ, ve znění pozdějších
předpisŮ, učiní veškerá opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajŮm, k jejich změně, zničení Či ztrátě, neoprávněným
přenosŮm, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporuŠil
zákon Č.101/2000 Sb. prodávajÍcÍ je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejněni by ohrozilo zabezpečení
osobních údajŮ Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončeni této smlouvy.
2. Povinnost

mlčenlivosti

a

závazek

k ochraně

informací dle tohoto

článku

se

nevztahuje na
·

informace, které se staly veřejně
porušením povinnosti jejich ochrany;

přístupnými,

·

informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo
druhé smluvní straně, pokud je prodávajÍcÍ schopen tuto skutečnost doložit;

·

informace poskytnuté třetí osobou,
porušením povinnosti jejich ochrany a

která

pokud

takové

se

tak

informace

nestalo

nezískala
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·

informace, u kterých povinnost jejich zpřÍstupněnj ukládá právní předpis.

3. prodávajÍcÍ se zavazuje uhradit kupujíchnu Či třetí straně, kterou porušením
povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto poruŠením zpŮsobené.
Povinnosti prodávajÍcÍm vyp|ývajÍcÍ z ustanovení příslušných právních předpisŮ
o ochraně utajovaných informaci nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
4. Obě strany se zavazují, že zachovají jako dŮvěrné informace a zprávy týkajÍcÍ se
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostI smluvních stran a předmětu smlouvy,
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. TÍmto
ustanovením není dotčena povinnost kupujÍcÍho poskytovat informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ.
V.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávajÍcÍ bude v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží ve
lhŮtě sjednané v ČI. II. této smlouvy, je prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupujÍcÍmu za
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny dle
ČI. III této smlouvy vC. DPH. To neplatí, pokud dojede k prodlení zaviněnému ze
straně kupujÍcÍho (např. pozdním podpisem smlouvy).
2. V případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícknu podle
či. iii., je kupujÍcÍ povinen zaplatit prodávajichnu zákonný úrok z prodlení
z fakturované Částky za každý den prodlenI dle aktuálně platné legislativy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle ČI. IV. odst. 1., je prodávajÍcÍ povinen
uhradit kupujichnu smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ (deset tisíc korun českých)
za každý jednotlivý případ, a to i v případě, Že k porušeni povinnosti dojde po
ukončení platnosti této smlouvy.
4. Za porušení povinnosti ochrany osobních údajŮ dle ČI. IV. odst. 2., je prodávajÍcÍ
povinen uhradit kupujichnu smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý
případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této
smlouvy.
5. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
6. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto Článku jsou splatné do třiceti (30) dnŮ ode
dne doručení výzvy k zaplaceni smluvní pokuty povinné smluvní straně.
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·

za kupujÍcÍho

a. ve věcech smluvních: viz záhlaví této smlouvy
b. ve věcech realizace díla:
8
c. ve věcech technických:

·

za prodávajÍcÍho

d. ve věcech smluvních: Aleš Vytiska,
e. ve věcech realizace díla: Aleš Vytiska, vYtiska@asciinet.cz, tel: 606 631 478
f.

ve věcech technických: Aleš Vytiska,

2. V případě změny oprávněných osob musí být o této skutečnosti druhá smluvní
strana neprodleně písemně informována. Za splněni této povinnosti se považuje
i e-mail potvrzený druhou smluvní stranou. ÚČinnost změny nastává okamžikem
doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně. Změna kontaktní osoby
není dŮvodem k uzavřeni dodatku
VII.
Trvání smlouvy
].

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv, které provede kupujÍcÍ. KupujÍcÍ
neprodleně po zveřejněni smlouvy oznámí tuto skutečnost prodávajÍcÍmu.

2.

Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena'
a) pÍsemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí smlouvy podanou kupujÍcÍm v případě podstatného
porušeni smlouvy ze strany prodávajÍcÍho;
c) výpovědí prodávajÍcÍm, pokud bude kupujÍcÍ přes písemné upozorněni
prodávajíchn déle než 60 dnŮ od písemného upozorněni v prodlení
s plněním své platební povinnosti vůči prodávajÍcÍmu

3.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajÍcÍho se považuje zejména
prodlení prodávajÍcÍho s plněním této smlouvy delším než 30 dnŮ, porušeni
jakékoliv povinnosti prodávajickn vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy a její nesplněni ani
v dodatečné lhŮtě (alespoň 5 dnŮ), kterou kupujÍcÍ prodávajícknu poskytl
(nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). Předčasné ukončení smlouvy ze
strany kupujÍcÍho není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíŽi.
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výpovědní lhŮta činí jeden měsíc a poČíná běžet prvním dnem měs'ce
nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď' doručena druhé smluvní
strane.
V

VIII.
Ostatní ustanovení

1.

prodávajÍcÍ poskytne kupujÍcÍmu na plnění dle této smlouvy záruku v trvání 1 roku.
Záruka začíná běžet prvního dne období, na něž je podpora objednána.

2.

Změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatkŮ Nutnost
uzavření dodatku neplatí u změny oprávněných osob dle článku VI,, kdy je
oznámeni splněno doručením e-mailu oprávněným osobám druhé smluvní strany,
a v případě centrálnlho snÍženÍ sazby DPH.

3.

Není-li smluvními stranami prokazatelně dohodnuto jinak, všechna oznámení mezi
smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna
na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně
doručena bud' osobně, nebo do datové schránky nebo doporučeným dopisem na
adresu smluvních stran, Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena
druhé straně.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené a z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ se řIdi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Není-li takových ustanoveni, posoudí se taková práva nebo povinnosti
dle principŮ spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon Č. 89/2012 Sb
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ProdávajÍcÍ je povinen strpět uveřejněni této smlouvy a jejich případných dodatkŮ
dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). prodávajÍcÍ
je rovněž povinen strpět zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek.

6.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupcŮ oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže
dovolávat.

7.

Pokud kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane
neplatným či nevynutitelným rozhodnutím přIslušného orgánu, nebude mít tato
neplatnost Či nevynutitelnost vliv na platnost Či vynutitelnost ostatních ustanoveni
této smlouvy nebo jejích části, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že
toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

8.

V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazuji
neúčinné a neplatné ustanoveni nahradit novým ustanovením, které je svým
účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanoveni této smlouvy, jež má
být nahrazeno.

9

Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vŮle ve 4 vyhotoveních,
z nichž tři obdrŽí kupujÍcÍ a jedno prodávajÍcÍ.
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- podrobná specifikace plnění.

V Praze dne .......n -02- 2019
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Aleš 'V¥tiska, jednatel
l
ASCllnets.r.o,
u Hřmíc 2118/5, Praha 10, 100 00
lČ: 28532759. DIČ. CZ28532759
tel. 223 007 835, www.asciinet.cz
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nabídka pro:
Středočeský kraj

nabídku předkládá společnost ASCllnet s. r. o.
položka

počet

roční podpora
Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, ACD-GOV 500-999 Devices 1 YR
Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, ACD-GOV 1-24 Devices 1 YR
Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, ACD-GOV 100-249 Devices 1 VR
celkem

V Praze dne
.
Aleš Vytiska l. Sales and/Maťketing
Director
společnost l ASCllnet s. r. o.
adresa l U Hranic 2118/5 I 100 00 Praha 10
tel l "420 606 631 478
tel l "420 223 007 835
web l www.asciinet.cz

29.01.2019
ASCl¶nets.r.o.
U Hranic 2118/5, Praha 10, 100 00
lČ: 28532759. DIČ CZ28532759
tel. 223 007 835, www.asciinet.cz

945
15
100
1060

cena za kus
bez DPH
435,00 Kč
595,00 KČ
500,00 Kč

DPH za kus cena za kus s
DPH
91,35 Kč
124,95 Kč
105,00 KČ

526,35 Kč
719,95 KČ
605,00 KČ

DPH celkem

86
1
10
98

325,75
874,25
500,00
700,00

Kč
Kč
KČ
Kč

cena celkem
cena celkem bez
(včetně DPH 21 %)
DPH
497
10
60
568

400,75
799,25
500,00
700,00

Kč
KČ
Kč
Kč

411
8
50
470

075,00
925,00
000,00
000,00

Kč
Kč
KČ
Kč

