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Kupní smlouva a licenční smlouva
„IIL3 Středočeského kraje - zabezpečení síťové infrastruktury - 2019“
Článek I.
Smluvní strany
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ:75030926
DIČ: není plátcem DPH
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr„ vložka 979
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D. ředitelem
(dále jen jako „Kupující“)
a

Obchodní firma:

awin IT, s. r. o.

Bedřichovská 2183/16, 182 00 Praha 8 - Libeň
se sídlem:
IČ:
03173631
DIČ:
CZ03173631
Moneta Money Bank, a. s.
bankovní spojení:
225668183/0600
účet č.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228385
zastoupena:
T’ 1v’ 1
Jednatelem
(dále jen jako „Prodávající“)
(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský
zákoník, v znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, tuto
smlouvu kupní a licenční smlouvu
(dále jen „smlouva“).

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele
následující plnění: dodávka hardwaru a softwaru dle níže uvedené specifikace, včetně řešení
zabezpečení operačních systémů na koncových (uživatelských) počítačích a serverech, a to na
základě a v souladu s investičním záměrem na řešení mimořádných událostí s názvem „ZZS
Středočeského kraje - zabezpečení síťové infrastruktury - 2019“ id. č. EDS 135D081001903,
schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR, a závazek objednatele Zboží převzít a zaplatit za ně
dohodnutou cenu (dále jen „Zboží“).

Článek III.
Specifikace předmětu plnění
1. Předmět plnění je podrobně specifikován ve schválené nabídce zhotovitele ze dne 15. 1. 2020
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a vedle dodávky předmětu koupě (dále je „zboží“) zahrnuje
dopravu do místa plnění a s tím souvisejícího poskytnutí záručního servisu, a závazek převést na
kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího zaplatit za něj dohodnutou
kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele zajistit a poskytovat podporu pro kupujícího
ve vztahu ke zboží podle podmínek a v rozsahu vyplývajícím z přílohy č. 2 smlouvy, která tvoří
její nedílnou součást (dále jen „podpora“). Moduly pochází od jednoho výrobce a tyto moduly
jsou integrovány do jednoho celku s jednotnou centrální správou na jednom hardware. Dodávka
zahrnuje dále veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci
a provoz, pro schválený počet uživatelů
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré podmínky stanové právními předpisy
k používání předmětu koupě, a že kupujícímu předal veškeré podklady potřebné k provozování
předmětu koupě, za což kupujícímu plně odpovídá.
4. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě specifikovaný v příloze č. 1 musí splňovat technické
podmínky a parametry v příloze č. 1 specifikované.
5. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly poskytnuté v rámci záručního servisu budou
vždy a bezvýhradně zajištěny v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým
originálním náhradním dílům.

Článek IV.
Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě kupujícímu v požadovaném množství do 45 dnů
od podpisu této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě v místě plnění, kterým je sídlo kupujícího na
adrese: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova
1544, 272 01 Kladno.
3. Prodávající potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu koupě i ke všem jeho součástem
jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.
4. Kupující je povinen převzít předmět koupě v případě, že tento nemá žádné zjevné vady. O předání
a převzetí zboží bude vždy ad hoc pořízen předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních
stran, ve kterém prodávající prohlásí, že předmět koupě je bez závad.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena předmětu koupě je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy jako nejvýše přípustná a
konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. I. této smlouvy.
2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené
se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně dopravného,
dokumentace, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedená předepsaných
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění při přepravě
plnění a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji
možno překročit. Kupní cenu a cenu za jednotlivé položky zboží uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu dodávek zboží ke změnám daňových
předpisů upravujících výši DPH.
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3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od
doručení faktury kupujícímu, také náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Nedílnou součástí faktury bude kopie dodacího listu s náležitostmi dle ust. čl. IV odst. 3 této
smlouvy, podepsaná odpovědným pracovníkem kupujícího a prodávajícího, popř. dopravce.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího.
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána
z účtu kupujícího.
5. Peněžitá plnění dle této smlouvy budou hrazena bezhotovostním převodem na účet druhé smluvní
strany uvedený na titulní straně smlouvy, pokud není ve faktuře uvedeno jinak.

Článek VI.
Splnění závazku, přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde protokolárním předáním předmětu koupě kupujícímu, který je
k převzetí předmětu koupě oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí
předmětu koupě kupujícím. V případě, že předmět koupě je prodávajícím zasílán zasílatelem,
dojde k tomuto převzetí až okamžikem převzetí kupujícím od zasílatele v místě plnění. V případě,
že předmět koupě je prodávajícím předán dopravci, dojde k tomuto převzetí až okamžikem
převzetí od dopravce kupujícím v místě plnění.
2. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných vad.
V případě zjištění zjevných vad předmět koupě může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na dodacím listu. Vadou je i dodání menšího množství, než je uvedeno ve
smlouvě, i když toto menší množství bude uvedeno v prohlášení prodávajícího nebo v dodacím
listu.
3. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu
pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést:
a) typ zboží (odpovídající smlouvě),
b) počet kusů,
c) sériové číslo zboží (pokud existuje),
d) datum předání,
e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby
za kupujícího,
f) dodací list bude označen číslem této smlouvy a číslem příslušné veřejné zakázky,
uvedeným kupujícím v jejím záhlaví;
g) součástí bude prohlášení prodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a funkční.
Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti.
Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí
předmětu koupě odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
4. Předmět koupě bude kupujícímu dodán dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy a bude
dodán funkční a kompletní.

5. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.
6. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v
témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
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Článek VII.
Odpovědnost prodávajícího za vady, záruka za jakost
1. Prodávající kupujícímu na předmět koupě poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve
smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 60 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené vodst. 6 a násl.
tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka předmětu koupě
dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.
5. Prodávající se zavazuje provádět na předmětu koupě záruční opravy či servisní prohlídky dle
platných předpisů.
6. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má předmět koupě při převzetí kupujícím, byť
se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí
předmětu koupě kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li
se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím, má se zato, že dodaná věc
byla vadná již při převzetí.
7. Vady zboží dle odst. 6 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím
odstraněny bezplatně.
8. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem),
obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady na předmětu koupě
oznamovat na:
• e-mail
• adresu
Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této
smlouvy.

Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
kupující. Prodávající se zavazuje v případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu
odstranit, poskytnout za vadné zařízení ekvivalentní náhradu jako zápůjčku, na odstranění vady
dále pracovat a reklamované zařízení po skončení opravy dodat nejpozději do 10 kalendářních
dnů na místo původní instalace a zápůjčku odebrat. Prodávající se zavazuje zabezpečit přepravu
zapůjčeného i reklamovaného zařízení tam i zpět na své náklady a riziko
10. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace předmětu koupě, tj. u
kupujícího. V případě výměny nebo opravy v autorizovaném servisním středisku výrobce;
prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu
opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

9.

11. Odstranění vady musí být provedeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24
hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady ve dnech
pracovního volna a klidu, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto něco jiného.

12. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném předmětu koupě běžet nová záruční doba
v délce dle odst. 1 tohoto článku. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné komponenty
předmětu koupě.
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Článek IX.
Porušení smluvních povinností
1.

2.

3.

Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. Smluvní strany se
dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením v případě podstatného
porušení smlouvy jednou ze stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních
povinností. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení
od smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje především
neodevzdání předmětu koupě kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má předmět koupě
vady, které je činí neupotřebitelným, nebyl dodán v požadovaném počtu kusů, nebo nemá
vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, nedodržení smluvních
ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění, neuhrazení kupní ceny kupujícím
po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat
dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
v případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, dopouští se tím porušení
smlouvy, za které je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny
bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 132,82 Kč,
v případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna (reklamována)
v záruční době, v kupujícím stanovené přiměřené lhůtě, je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny bez DPH za každou
jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce 132,82 Kč,

pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4.

5.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení událost, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně zápočtu proti kterékoliv
splatné pohledávce.

Článek X.
Licenční ujednání
|l.jKupiijící na základě této smlouvy nabývá pro území České republiky trvalou časově omezenou
výhradní licenci k software předmětu koupě, tj. právo užití zboží způsobem vyplývajícím z jeho
dokumentace a smlouvy na dobu 5 (slovy: pěti) let, a to bez práva podlicence a bez jakýchkoliv
dalších poplatků nebo jiné formy plateb nad rámec dohodnuté Ceny dle této smlouvy. Kupující
se stává nabytím díla vlastníkem fyzických nosičů.
HilKupující je povinen užívat Zboží v souladu s ustanoveními této Smlouvy, obecně závaznými
právními předpisy a zásadami poctivého obchodního styku.
|j§||Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího není Kupující oprávněn převést či postoupit
právo užít Zboží podle této Smlouvy, a to ani částečně, na třetí osobu. Tím není dotčeno právo
Kupujícího užívat.
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H. iKupující není oprávněn odstranit údaje o autorských právech, obchodních značkách, ochranných
známkách apod., které jsou v/na zboží uvedeny.
tClKupující není oprávněn upravovat a provádět jakékoliv změny zboží. Kupující není dále oprávněn
provádět zejména zpětnou analýzu, dekompilaci, manipulaci nebo převod ze zdrojového kódu
software; stejně jako není oprávněn překládat software do jiných programovacích či národních
jazyků nebo do zdrojového tvaru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé,
odvozené od původního zboží a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury software. Kupující tak
není oprávněn do software zasahovat jinak, než formou zákaznického nastavení, které
dokumentace programu připouští.
Kupující nemá nárok na zdrojové kódy zboží.
Kupující jako nabyvatel licence je oprávněn k instalaci aktualizovaných verzí tohoto softwaru,
jak po obsahové, tak i po technické stránce. Prodávající licence umožní uživateli licence přístup
k těmto aktualizovaným verzím na základě platby za upgrade tohoto software nebo v souladu s
podmínkami uzavřené smlouvy o pozáručním servisu software. Prodávající umožní Kupujícímu
jako nabyvateli licence přístup k těmto aktualizovaným verzím zdarma v případě vady původního
výrobku jako jeho náhradu.
|(Prodávající prohlašuje, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušuje v žádném ohledu
práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců
nebo pracovníků Prodávajícího uplatní nárok proti Kupujícího z titulu porušení práv duševního
vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu
účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi Kupujícím a
třetí osobou Kupujícímu vzniknou, a dále se zavazuje uhradit Kupujícímu náhradu veškeré
vzniklé škody, která mu vznikne v důsledku uplatnění nároku z práva duševního vlastnictví třetí
osoby vůči Kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv
omezení.

■

Článek XI.
Zástupci smluvních stran
Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech
realizace předmětu plnění, ve věcech technických a ve věcech smluvních za Kupujícího
a prodávajícího:
Strana Kupující:

Zástupce ve věcech technických a smluvních:

Strana Prodávající:
Zástupce

ve

Zástupce

ve
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věcech
věcech

technických:

smluvních:

Článek XII.o
V
Řešení sporu
1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou řešeny
vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných otázkách.
Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy, po
vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní straně.
2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí z této
smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem.
3. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli neshody
nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této smlouvy nebudou
pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního jednání.

Článek XIII.
Ochrana důvěrných informací a povinnost mlčenlivosti
1. Prodávající se zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly Kupujícím v
souvislosti s touto smlouvou poskytnuty. Tyto povinnosti trvají i po skončení platnosti této
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Prodávající je oprávněn zpracovávat data poskytnutá Kupujícím, při tom je povinen zacházet se
všemi informacemi, které mu Kupující poskytnul, jako s informacemi důvěrnými. Prodávající
prohlašuje, že je seznámen se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných Kupujícím na jeho
webových stránkách www.zachranka.cz.
3. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména všechny informace, které se
smluvní strany dozvěděly v souvislosti se smlouvou a dalšími jednáními s druhou stranou, a to i
když se nejedná o obchodní tajemství dle občanského zákoníku, jakož i know-how, jímž se
rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické a ekonomické povahy související s
činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, a které nejsou
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny a dále všechna data, o
kterých se prodávající dozví v souvislosti se zpracováním dat kupujícího.
4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací dle této
smlouvy se vztahuje na smluvní strany i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran
přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které
se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí. Porušení povinnosti mlčenlivosti je
podstatným porušením této smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých
povinností přijde do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému
zneužití.
6. Pro případ porušení povinností dle ustanovení tohoto článku ze strany prodávajícího se sjednává
smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. Dále
přísluší poškozené smluvní straně právní ochrana, tedy kromě práva, aby se rušitel protiprávního
jednání zdržel a odstranil závadný stav, také právo na náhradu skutečně vzniklé škody, která
poškozené smluvní straně vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti mlčenlivosti.
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Článek XIV.
Ustanovení společná a závěrečná
1. Prodávající prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015, o registru smluv, a
zavazuje se poskytnout Kupujícímu potřebnou součinnost. Prodávající zároveň prohlašuje, že byl
před podpisem této Smlouvy seznámen s Prohlášením Kupujícího o ochraně osobních údajů na
jeho webových stránkách - www.zachranka.cz
2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ujednání této smlouvy není obchodním tajemstvím.
4. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy neovlivní
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli
ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany
zahájit jednání a v co možná nej kratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo
vynutitelnosti pozbyla.

5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou číslovaných
dodatků.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že smlouva je
projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Kladně dne: 1 1 ,03. 2020

V Praze dne: 15. 1.2020

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje

Za Kupujícího

příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 750 30 926
Tel.: 312 256 601

Za Pradávaiíeíhn
36

awin IT, s. r. o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8-Libeň
Š: 03173631 DIČ: CZ03173031

Příloha č. 1 - Bližší specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Licenční podmínky
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Příloha č. 1 - Bližší specifikace předmětu plnění

2x HW Sophos XG 230 - 68 295 Kč bez DPH
32x HW Sophos RED 15w - 203 222 Kč bez DPH

8x HW Sophos RED 15-50 487 Kč bez DPH
lOx HW Sophos APX 120-46 873 Kč bez DPH

lx Licence Sophos XG 230 FullGuard Plus with Enhanced Plus Support
na 5 let - 330 753 Kč bez DPH
200x Licence Central Intercept X Advanced na 5 let - 517 712 Kč bez DPH

lOx Licence Central Intercept X Advanced for Server na 5 let - 110 830 KČ bez DPH
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Příloha č. 2 - Licenční podmínky
Licenční podmínky naleznete na webových stránkách výrobce:
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-end-user-license-agreement.aspx
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