RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ
Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních
systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova v Praze
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,
zastoupená: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
fax: +420 224 491 588
ID datové schránky: piyj9b4
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 84735011/0100
(dále jen „objednatel“)

a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
C 188674 vedená u Městského soudu v Praze
Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4
24207519
ID datové schránky: 8fc9a92
bankovní spojení: Deutsche Bank AG, CZ-11121 Praha 1, BC: , Číslo účtu: 3154900005/7910
zastoupený: Petr Pánek, prokurista, Jiří Petřík, prokurista
(dále jen „poskytovatel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a dále v souladu s ustanoveními §§ 11 a 89
a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“), tuto rámcovou smlouvu na poskytování licencí (dále jen jako „smlouva“):
I. Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zajistit po dobu 36 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, poskytování
dále v té smlouvě specifikovaných licencí a dalších plnění stanovených touto smlouvou nebo
dílčí smlouvou uzavřenou nebo objednávkou vystavenou na základě této rámcové smlouvy, a
to až do výše finančního limitu 30.000.000,- Kč (slovy: třiceti milionů korun českých) bez DPH.
2. Na základě této rámcové smlouvy bude objednatel podle svých aktuálních potřeb zadávat
poskytovateli dílčí veřejné zakázky.
3. Předmětem plnění této smlouvy je poskytování softwarových licencí kancelářského
programového vybavení a operačních systémů specifikovaných v příloze č. 1 této rámcové
smlouvy. Konkrétní plnění bude předmětem dílčí smlouvy nebo objednávky.
4. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, tzn. na
základě výzvy k plnění.
II. Dílčí smlouvy a postup při jejich uzavírání
1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány a dílčí smlouvy uzavírány v souladu s touto smlouvou
a v souladu se ZVZ.

2. Dílčí smlouvy na plnění (jehož podmínky jsou konkrétně vymezeny v této rámcové
smlouvě) budou realizovány v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ následujícím způsobem:
a) Objednatel vyzve poskytovatele k dílčímu plnění v souladu s touto smlouvou.
b) Objednatel zašle poskytovateli:


písemně na adresu jeho sídla (popř. jinou předem určenou kontaktní adresu) nebo



datovou zprávou nebo



e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu
uvedenou v této smlouvě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu)



prostým e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v této smlouvě (popř. jinou předem
určenou kontaktní e-mailovou adresu) v případě podle písm. c) tohoto odstavce
výzvu k poskytnutí plnění. Ve výzvě budou uvedeny konkrétní požadavky na plnění dle
přílohy č. 1 této smlouvy.
Celková cena, kterou objednatel doplní do výzvy, bude vycházet z cen uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.

c) Při plnění do částky, která nepřesahuje 50.000,- Kč bez DPH, bude mít výzva podobu
objednávky, příp. dílčí smlouvy.
d) Při plnění, jehož částka přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, bude mít výzva podobu dílčí
smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
e) Bude-li mít výzva podobu objednávky, je poskytovatel povinen potvrdit objednateli její
akceptaci, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy.
f) Bude-li mít výzva podobu dílčí smlouvy, je poskytovatel povinen písemně doručit
podepsanou dílčí smlouvu na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy (nebo
na jinou předem určenou kontaktní adresu), a to nejpozději do tří (3) dnů ode dne doručení
návrhu dílčí smlouvy ze strany objednatele. Objednatel následně bez zbytečného odkladu
zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí příslušný počet oboustranně podepsaných vyhotovení
dílčí smlouvy zpět poskytovateli.
g) Případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí smlouvě budou možné na
základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího dodatku. Taková dohoda
musí být vždy písemná a podepsána oprávněnými osobami smluvních stran. Její součástí
musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší než cena (resp. dílčí cena
u jednotlivých položek, jde-li o změnu těchto položek) uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Výzva objednatele bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a) Identifikační údaje objednatele;
b) Název jednotlivé veřejné zakázky nebo číslo dílčí smlouvy;
c) Vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny v české měně bez DPH a
s DPH, časový harmonogram plnění;

d) Lhůtu a místo (způsob) pro podání nabídek (v případě výzvy dle odst. 3);
e) Další požadavky na zpracování nabídky nebo k obsahu plnění.

III. Místo plnění
1. Místem plnění a poskytování služeb je sídlo Univerzity Karlovy v Praze a sídla jejích fakult
a dalších součástí uvedená v odst. 2, pokud není možné plnění zajistit vzdáleným přístupem.

2. V tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jednotlivé fakulty a další součásti Univerzity
Karlovy v Praze, na které se vztahuje tato rámcová smlouva:

Rektorát UK a jeho sídlo:

Ovocný trh 560/5, Praha 1, PSČ 116 36

Fakulty UK a jejich sídla:
Thákurova 3, Praha 6, PSČ 160 00
Černá 9, Praha 1, PSČ 115 55
Pacovská 350, Praha 4 - Krč, PSČ 140 21
nám. Curieových 7, Praha 1 - Nové Město,
PSČ 116 40
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, PSČ 121 08
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, Praha 5, PSČ 150 06
3. lékařská fakulta
Ruská 87, Praha 10, PSČ 100 00
Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové, PSČ 500 38
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, Hradec Králové,
PSČ 500 05
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, PSČ 116 38
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, Praha 2, PSČ 121 16
Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4, Praha 1, PSČ 116 39
Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31, Praha 6, PSČ 162 52
Fakulta humanitních studií
U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta

Vysokoškolské ústavy UK a jejich sídla:
Ústav dějin UK a Archiv UK
Centrum pro teoretická studia (CTS)
Centrum pro ekonomický výzkum
a doktorské studium (CERGE)
Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP)

Ovocný trh 560/5, Praha 1,
PSČ 116 36
Jilská 1, Praha 1, PSČ 110 00
Politických vězňů 7, Praha 1,
PSČ 111 21
José Martího 407/2, Praha 6,
PSČ 162 00

Jiná pracoviště

a jejich sídla:

Ústav výpočetní techniky (ÚVT)

Ovocný trh 560/5, Praha 1,
PSČ 116 36
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP)
Vratislavova 10/29, Praha 2,
PSČ 128 00
Ústřední knihovna
Ovocný trh 560/5, Praha 1,
PSČ 116 36
Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Ovocný trh 560/5, Praha 1,
PSČ 116 36
Agentura Rady vysokých škol (ARVŠ)
José Martího 31, Praha 6,
PSČ 162 52
Účelová zařízení UK a jejich sídla:
Voršilská 144/1, Praha 1,
PSČ 116 43
Thákurova 676/3, Praha 6 - Dejvice,
PSČ 160 00
Ovocný trh 3-5, Praha 1,
PSČ 116 36
Ovocný trh 3-5, Praha 1,
PSČ 116 36
Bruslařská 1132, Praha 15,
PSČ 102 00

Koleje a menzy
Arcibiskupský seminář
Nakladatelství Karolinum
Správa budov a zařízení
Sportovní centrum

IV. Cena a platební podmínky
1. Celková cena dle této smlouvy nepřesáhne za dobu její platnosti a účinnosti částku ve výši
30.000.000,- Kč (slovy: třiceti milionů korun českých) bez DPH. Zadavatel přitom není
povinen tento limit vyčerpat.
2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu v EUR bez DPH v souladu s položkovým
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to za plnění po něm požadovaných
jednotlivými objednávkami nebo dílčími smlouvami. Fakturace ceny za plnění předmětu této
smlouvy bude provedena v českých korunách a pro přepočet cizí měny na české koruny použije
dodavatel kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni vystavení
daňového dokladu či poslední známý kurz, tj. kurz z předchozího dne.
3. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje záruku za jakost a veškeré další
náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle dílčí smlouvy nebo objednávky.
4. Ceny za poskytování licencí a služeb budou hrazeny
a) ve čtvrtletním intervalu (pokud jde pravidelné plnění) nebo
b) po jejich řádném poskytnutí (pokud jde o jednorázové plnění)
dle příslušné dílčí smlouvy nebo objednávky.
5. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb
v průběhu plnění dle daňových předpisů objednatel neposkytuje.

6. Faktury – daňové doklady vystavené poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu, vč. označení příslušné rámcové i dílčí smlouvy nebo objednávky, ke které
se daňový doklad vztahuje. Součástí faktur – daňových dokladů budou jako její přílohy
následující dokumenty:
a) seznam, v němž budou uvedeny jednotlivé fakturované položky, vč. uvedení ceny každé
položky,
b) protokol o řádném a včasném poskytnutí služeb, pokud z rámcové smlouvy, dílčí smlouvy
nebo objednávky vyplývá povinnost jeho vyhotovování.
7. Splatnost je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktur – daňových dokladů poskytovatelem,
a to za předpokladu jejich doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo objednatele, do tří dnů
od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 27 kalendářních dnů ode
dne skutečného doručení faktury objednateli.
8. Nebude-li faktura - daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude-li
v rozporu s podmínkami vyúčtování podle rámcové nebo dílčí smlouvy nebo objednávky, je
objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad poskytovateli vrátit s pokyny k její opravě.
V takovém případě splatnost faktury - daňového dokladu nezačala běžet a splatnost nové
opravné faktury-daňového dokladu počne běžet od samého počátku až prvním dnem jejího
doručení objednateli.
9. Poskytovatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, prohlašuje, že není v souladu s § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, tzv. nespolehlivým plátcem.
V. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje
číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty, zejména zápisy, protokoly, přejímky apod., se za změnu smlouvy
nepovažují.
3. Smluvní strany v rámci zachování jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace
(provozní záležitosti neměnící podmínky této smlouvy, konkretizace plnění, potvrzování si
podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce
apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové
korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi osobami dle této
smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo dílčí
smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není prostá e-mailová forma komunikace dostačující.
Předchozí věta se neuplatní ve vztahu k čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy.
4. Zástupce objednatele:
a) Ing. Jakub Papírník, e-mail: jakub.papirnik@ruk.cuni.cz, tel. + 420 224 491 171
b) Mgr. Martin Maňásek, e-mail: martin.manasek@ruk.cuni.cz, tel. + 420 224 491 846
5. Zástupce poskytovatele:
a) Petr Biskup e-mail: petr.biskup@softwareone.com tel. 602 340 831
b) Jana Čudejková email: jana.cudejkova@softwareone.com tel: 601 326 853

6. Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání,
je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu nejpozději do 5 dnů po takové změně.
Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku
k této smlouvě.
VI. Řádné poskytnutí služeb
1. Po zahájení poskytování služeb dle objednávky a dílčí smlouvy a při každé další změně
poskytovaných služeb smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany
poskytovatele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o poskytnutí služeb, jenž
musí být součástí faktury (dále jen „protokol o poskytnutí služeb“) a jehož vzor tvoří přílohu č. 3
této smlouvy. Objednatel je oprávněn předem požádat o protokolární potvrzení kteréhokoli
plnění dle této smlouvy.
2. V případě, že poskytování služby nebo licence je vázáno na znalost přihlašovacích údajů
k poskytované službě či licenci, je poskytovatel povinen zaslat nebo předat tyto přihlašovací
údaje objednateli před zahájením poskytování služeb nebo licence.

VII. Jakost plnění
1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají
této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb
postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.
2. Poskytovatel poskytuje na služby záruku za jakost v délce trvání platnosti a účinnosti této
smlouvy a jednotlivých dílčích smluv. Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného
poskytnutí služeb. Zárukou za jakost poskytovatel přebírá odpovědnost za to, že služby budou
po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této
smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a povinnosti objednatele:
a) objednatel je povinen předávat poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, které má
objednatel a které jsou nutné k tomu, aby poskytovatel mohl poskytovat plnění podle
konkrétní dílčí smlouvy nebo objednávky;
b) objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy poskytovatele ve vztahu k předmětu plnění podle
této smlouvy a konkrétní dílčí smlouvy nebo objednávky;
c) bude-li třeba, vyvine objednatel přiměřené úsilí poskytnout poskytovateli všechny potřebné
informace a údaje od třetích stran, které jsou nezbytné k zajištění řádného plnění
poskytovatele podle této smlouvy nebo dílčí smlouvy nebo objednávky;
d) objednatel má právo žádat od poskytovatele předložení dokladů prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, a to
v souladu s ustanovením § 89 odst. 12 ZVZ;
e) objednatel má právo na úplné a včasné plnění ze strany poskytovatele v souladu s touto
smlouvou a příslušnou dílčí smlouvou nebo objednávkou.

2. Práva a povinnosti poskytovatele:
a) poskytovatel v rámci plnění dle této smlouvy neoprávněně nezasáhne do práva duševního
vlastnictví třetích osob;
b) poskytovatel je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a každou dílčí
smlouvou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele a zdržet se
veškerého jednání, které by mohlo objednatele jakýmkoliv způsobem poškodit;
c) poskytovatel poskytuje plnění osobně. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby
podílející se na plnění pro objednatele, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k poskytovateli nebo jsou k poskytovateli ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto
smlouvou a konkrétní dílčí smlouvou nebo objednávkou. Poruší-li taková osoba jakékoliv
ustanovení této smlouvy nebo konkrétní dílčí smlouvy nebo objednávky, bude se na to
hledět, jako by porušení způsobil sám poskytovatel.
3. Doložka mlčenlivosti:
a) poskytovatel se zavazuje zachovat (po dobu platnosti a účinnosti a také po uplynutí platnosti
a účinnosti této smlouvy) mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které se
poskytovatel dozví v rámci plnění předmětu této smlouvy a pokud nejde o informace nebo
skutečnosti veřejně známé; tyto informace objednatel prohlašuje za citlivé, důvěrné a tajné,
s čímž je poskytovatel plně srozuměn; poskytovatel nesdělí tyto informace třetím osobám,
neumožní třetím osobám přístup k těmto informacím, ani je nevyužije ve svůj prospěch nebo
ve prospěch třetích osob; poskytovatel se zavazuje, že informace nebude dále rozšiřovat
nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně; v případě, že tyto povinnosti budou
porušeny ze strany zaměstnanců poskytovatele nebo osob, prostřednictvím kterých
poskytovatel plní předmět této smlouvy, platí, že tyto povinnosti porušil sám poskytovatel;
b) za porušení povinností týkajících se mlčenlivosti dle písm. a) má objednatel právo uplatnit u
poskytovatele nárok na zaplacení smluvní pokuty; výše smluvní pokuty je stanovena na
100.000,- Kč za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.
IX. Sankce
1. V případě, že poskytovatel na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě neuzavře s objednatelem
dílčí smlouvu nebo neposkytne ve výzvě požadované plnění, je poskytovatel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení smluvní povinnosti. Smluvní
pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je poskytovatel oprávněn
požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za
každý (i započatý) den prodlení.
3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty.
X. Ukončení smlouvy
1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Předčasné ukončení účinnosti
smlouvy přichází v úvahu dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí, odstoupením od
smlouvy, nebo vyčerpáním limitní částky uvedené v této smlouvě.
2. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný
osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných

pohledávek a závazků vyplývajících z této smlouvy a dílčích smluv uzavřených a objednávek
vystavených na základě této rámcové smlouvy.
3. Tato smlouva může být vypovězena objednatelem i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou
v délce 6 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Pokud poskytovatel odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu
řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému
pokusu o doručení.
5. Kterákoli smluvní strana má právo od této smlouvy odstoupit, pokud došlo k odstoupení od dílčí
smlouvy nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li
konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za
předpokladu, že je právnickou osobou.
6. Objednatel má dále právo odstoupit:
a) je-li poskytovatel v průběhu trvání smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
b) pokud se poskytovatel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení
s uzavřením dílčí smlouvy;
c) pokud se poskytovatel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení
s poskytnutím služeb;
d) pokud se poskytovatel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení
s vyřízením reklamace.
7. Poskytovatel má právo dále odstoupit, pokud se objednatel nejméně dvakrát za dobu trvání této
smlouvy ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden
z případů prodlení.
Ukončení dílčí smlouvy
8. Dílčí smlouvy zanikají buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou nebo odstoupením.
9. K ukončení dílčí smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný
osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných
pohledávek a závazků vyplývajících z dílčí smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou
smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro
nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je
právnickou osobou.
11. Objednatel má dále právo odstoupit:
a) je-li poskytovatel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
b) pokud se poskytovatel ocitl v prodlení s poskytnutím služeb a toto prodlení neodstranil ani
po písemně výzvě;

c) pokud se poskytovatel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a toto prodlení neodstranil ani
po písemně výzvě.
12. Poskytovatel má dále právo odstoupit, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné
částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.
Obecné podmínky ukončení smlouvy
13. Kteroukoliv uzavřenou smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit
z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě.
14. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho
odeslání.
15. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména
nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že
mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
16. Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat
pohledávky a závazky, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a
povinnosti plynoucích z této smlouvy i z konkrétních dílčích smluv a objednávek.
XI. Doba platnosti a účinnosti smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy nebo do okamžiku vyčerpání částky ve výši 30.000.000 Kč bez DPH, podle toho,
která ze skutečností nastane dříve.
2. Po uplynutí doby platnosti a účinnosti smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné
zakázky na uzavření dílčích smluv.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato rámcová smlouva je uzavírána a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi
smluvními stranami.
2. Objednatel má právo nevyčerpat celý limit plnění uvedený v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZVZ a dalšími
v České republice obecně platnými právními předpisy.
4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla
objednatele.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude v celém rozsahu
zaslána k uveřejnění v Registru smluv (dále jen „registr“) podle zákona č. 340/2015 Sb., (dále
jen „zákon o registru smluv“).
6. Zaslání smlouvy do registru zajistí poskytovatel, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, tj.
nejpozději následující pracovní den po nabytí platnosti smlouvy. V případě, že tak neučiní podle
podmínek stanovených v zákoně o registru smluv, odpovídá za vzniklou škodu objednateli podle
příslušných ustanovení OZ. Tímto není vyloučeno oprávnění objednatele zajistit zaslání

smlouvy do registru v případě, že poskytovatel nesplní svoji povinnost dle věty první. V takovém
případě je objednatel povinen postupovat dle odst. 7 tohoto článku.
7. Poskytovatel je povinen při zajišťování zaslání smlouvy do registru vyplnit ID datové schránky
objednatele tak, aby bylo objednateli automaticky zasláno potvrzení správce registru smluv o
uveřejnění smlouvy podle § 5 odst. 4) zákona o registru smluv. V případě, že tak poskytovatel
neučiní, je povinen kopii tohoto potvrzení zaslat objednateli, a to nejpozději do následujícího
pracovního dne po obdržení tohoto potvrzení od správce registru smluv.
8. Zástupci obou smluvních stran souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, tj. jména,
příjmení a podpisu v registru a svým podpisem na této smlouvě tento souhlas potvrzují.
9. Poskytovatel je povinen v souladu s § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předložit objednateli seznam
subdodavatelů poskytovatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky za kalendářní rok, a to
nejpozději do každého 28. února následujícího kalendářního roku.
10. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli informaci o skutečně uhrazené ceně dle § 147a
odst. 3 ZVZ za období předchozího kalendářního roku za všechny uzavřené dílčí smlouvy (resp.
objednávky), a to nejpozději do každého 28. února následujícího kalendářního roku. V případě,
že tak neučiní podle podmínek stanovených v ZVZ, odpovídá za vzniklou škodu objednateli
podle příslušných ustanovení OZ.
11. V případě, že poskytovatel nedodá objednateli výše uvedený seznam subdodavatelů, nebude
objednatel moci splnit svou povinnost podle § 147a odst. 6 ZVZ.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
poskytovatel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
13. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na základě
své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svými podpisy.
14. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění
z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo
o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu
ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
15. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání
o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena.
Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání
objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní
odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při
neuzavření smlouvy náhradu škody.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace produktů a služeb
Příloha č. 2 – Vzor dílčí smlouvy
Příloha č. 3 – Protokol o poskytnutí licencí a služeb

V Praze dne ………………..

Za objednatele: Univerzita Karlova v Praze
Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

V Praze dne 6.1.2017

Petr Pánek, prokurista

Jiří Petřík, prokurista

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB
Tato příloha vznikne s využitím Tabulky pro zpracování nabídkové ceny, která tvoří Přílohu
č. 3 Zadávací dokumentace, doplněné o ceny jednotlivých produktů a služeb z nabídky
vítězného uchazeče.
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12
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16
17
18
19
20
21
22
23
SOUČET

Číslo položky

2UJ-00001
H30-00237
D87-01057
4ZF-00019
U7U-00001
9EM-00562
9EA-00039
R39-00374
312-02177
395-02412
H04-00232
5HU-00215
9EN-00494
9EP-00037
228-04437
7NQ-00302
7JQ-00341
H22-00479
H21-00419
5XS-00002
5XS-00003
M6K-00001
6QV-00003

Kód modulu

Datum kurzu devizového trhu ČNB
Kurz devizového trhu ČNB

Desktop Education
Project Professional
Visio Professional
Virtual Desktop Access
Intune
Windows Server STD CORE
Windows Server DC Core
Windows Server External Connector
Exchange Server Standard
Exchange Server Enterprise
SharePoint Server
Skype for Business Server
Sys Ctr Standard Core
Sys Ctr DataCenter Core
SQL Server Standard
SQL Server Standard Core
SQL Server Enterprise Core
Project Server
Project Server CAL
Office 365 Pro Plus pro studenty
Office 365 Pro Plus pro zaměstnance
Office 365
Office 365 - dodatečné služby

Název a popis modulu

16.06.2016
27,065

Příloha č.: 3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Nabídková cena v Nabídková cena v
EUR bez DPH
Kč bez DPH Celkem
Celkem za 3 roky
za 3 roky
521 600,00 EUR 14 117 104,00 Kč
19 030,50 EUR
515 060,48 Kč
16 443,00 EUR
445 029,80 Kč
3 174,00 EUR
85 904,31 Kč
9 150,00 EUR
247 644,75 Kč
128,10 EUR
3 467,03 Kč
272,16 EUR
7 366,01 Kč
1 190,88 EUR
32 231,17 Kč
139,23 EUR
3 768,26 Kč
748,68 EUR
20 263,02 Kč
3 195,00 EUR
86 472,68 Kč
2 149,65 EUR
58 180,28 Kč
64,53 EUR
1 746,50 Kč
473,04 EUR
12 802,83 Kč
529,65 EUR
14 334,98 Kč
704,82 EUR
19 075,95 Kč
2 702,67 EUR
73 147,76 Kč
91,53 EUR
2 477,26 Kč
4 927,50 EUR
133 362,79 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
586 714,94 EUR 15 879 439,85 Kč

Předpokládané
odebrané
množství Rok 1
3 000
150
150
50
1 000
10
3
3
1
1
3
3
3
8
3
1
1
1
150
45 000
8 000
18 000
3 000

Nabídková cena
v EUR bez DPH
Rok 1
97 800,00 EUR
6 343,50 EUR
5 481,00 EUR
1 058,00 EUR
3 050,00 EUR
42,70 EUR
90,72 EUR
396,96 EUR
46,41 EUR
249,56 EUR
1 065,00 EUR
716,55 EUR
21,51 EUR
157,68 EUR
176,55 EUR
234,94 EUR
900,89 EUR
30,51 EUR
1 642,50 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
119 504,98 EUR
2 646 957,00 Kč
171 686,83 Kč
148 343,27 Kč
28 634,77 Kč
82 548,25 Kč
1 155,68 Kč
2 455,34 Kč
10 743,72 Kč
1 256,09 Kč
6 754,34 Kč
28 824,23 Kč
19 393,43 Kč
582,17 Kč
4 267,61 Kč
4 778,33 Kč
6 358,65 Kč
24 382,59 Kč
825,75 Kč
44 454,26 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3 234 402,28 Kč

Nabídková cena v
Kč bez DPH Rok 1

3 000

18 000

8 000

45 000

150

1

1

1

3

8

3

3

3

3
1
1

3

10

1 000

50

150

150

5 000

Nabídková cena v
Kč bez DPH Rok 2

163 000,00 EUR 4 411 595,00 Kč
6 343,50 EUR 171 686,83 Kč
5 481,00 EUR 148 343,27 Kč
1 058,00 EUR
28 634,77 Kč
3 050,00 EUR
82 548,25 Kč
42,70 EUR
1 155,68 Kč
90,72 EUR
2 455,34 Kč
396,96 EUR
10 743,72 Kč
46,41 EUR
1 256,09 Kč
249,56 EUR
6 754,34 Kč
1 065,00 EUR
28 824,23 Kč
716,55 EUR
19 393,43 Kč
21,51 EUR
582,17 Kč
157,68 EUR
4 267,61 Kč
176,55 EUR
4 778,33 Kč
234,94 EUR
6 358,65 Kč
900,89 EUR
24 382,59 Kč
30,51 EUR
825,75 Kč
1 642,50 EUR
44 454,26 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
184 704,98 EUR 4 999 040,28 Kč

Předpokládané
Nabídková cena v
odebrané
EUR bez DPH Rok 2
množství Rok 2

3 000

18 000

8 000

45 000

150

1

1

1

3

8

3

3

3

3
1
1

3

10

1 000

50

150
150

8 000

Nabídková cena v
Kč bez DPH Rok 3

260 800,00 EUR 7 058 552,00 Kč
6 343,50 EUR 171 686,83 Kč
5 481,00 EUR 148 343,27 Kč
1 058,00 EUR
28 634,77 Kč
3 050,00 EUR
82 548,25 Kč
42,70 EUR
1 155,68 Kč
90,72 EUR
2 455,34 Kč
396,96 EUR
10 743,72 Kč
46,41 EUR
1 256,09 Kč
249,56 EUR
6 754,34 Kč
1 065,00 EUR
28 824,23 Kč
716,55 EUR
19 393,43 Kč
21,51 EUR
582,17 Kč
157,68 EUR
4 267,61 Kč
176,55 EUR
4 778,33 Kč
234,94 EUR
6 358,65 Kč
900,89 EUR
24 382,59 Kč
30,51 EUR
825,75 Kč
1 642,50 EUR
44 454,26 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
0,00 EUR
0,00 Kč
282 504,98 EUR 7 645 997,28 Kč

Předpokládané
Nabídková cena v
odebrané
EUR bez DPH Rok 3
množství Rok 3

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

34

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Číslo položky

312-04372
312-02176
395-04563
395-02406
76P-01861
H04-00231
79P-05582
269-05557
5HU-00370
5HU-00224
9EN-00190
9EP-00197
228-10840
228-04538
7NQ-00842
7NQ-00300
7JQ-01049

R39-00380

H30-05641
H30-00255
D87-07312
D87-01099
4ZF-00030
9EM-00264
9EM-00262
9EA-00270
9EA-00267
R39-01206

Kód modulu

Select Plus serverové licence

Exchange Server Standard
Exchange Server Standard Licence + SA
Exchange Server Enterprise Licence
Exchange Server Enterprise Licence + SA
SharePoint Server
SharePoint Server Licence + SA
Office Proffessional Plus
Office Proffessional Plus + SA
Skype for Business Server Licence
Skype for Business Server Licence + SA
Sys Ctr Standard Core
Sys Ctr DataCenter Core
SQL Server Standard Edition
SQL Server Standard Licence + SA
SQL Svr Standard Core
SQL Server Standard Core Licence + SA
SQL Svr Enterprise Core

Windows Server External Connector Licence + SA

Project Professional Licence
Project Professional Licence + SA *
Visio Professional Licence
Visio Professional Licence + SA
Virtual Desktop Access
Windows Server STD CORE
Windows Server STD CORE
Windows Server DC Core
Windows Server DC Core
Windows Svr ExtrnConn

Název a popis modulu

5
5
5
5
5
5
100
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

Předpokládané
odebrané
množství za 3 roky
5
5
10
10
500
10
10
10
10
10

700,20 EUR
1 224,00 EUR
4 008,60 EUR
7 014,60 EUR
6 727,20 EUR
11 772,60 EUR
5 748,00 EUR
1 075,20 EUR
3 607,20 EUR
6 312,60 EUR
190,20 EUR
520,80 EUR
888,00 EUR
1 552,20 EUR
3 547,80 EUR
6 208,20 EUR
13 604,40 EUR

6 994,80 EUR

557,40 EUR
1 043,40 EUR
571,20 EUR
1 068,00 EUR
1 165,00 EUR
218,40 EUR
380,40 EUR
1 522,80 EUR
2 664,00 EUR
3 996,00 EUR

Nabídková cena v
EUR

18 950,91 Kč
33 127,56 Kč
108 492,76 Kč
189 850,15 Kč
182 071,67 Kč
318 625,42 Kč
155 569,62 Kč
29 100,29 Kč
97 628,87 Kč
170 850,52 Kč
5 147,76 Kč
14 095,45 Kč
24 033,72 Kč
42 010,29 Kč
96 021,21 Kč
168 024,93 Kč
368 203,09 Kč

189 314,26 Kč

15 086,03 Kč
28 239,62 Kč
15 459,53 Kč
28 905,42 Kč
31 530,73 Kč
5 911,00 Kč
10 295,53 Kč
41 214,58 Kč
72 101,16 Kč
108 151,74 Kč

Nabídková cena v
Kč bez DPH

7JQ-00353
H22-02714
H22-00489
H21-03424
H21-00413

SQL Server Enterprise Core Licence + SA
Project Server
Project Server Licence + SA
Project Server CAL
Project Server CAL Licence + SA

5
5
5
150
150

644 379,76 Kč
151 720,98 Kč
265 523,89 Kč
135 433,26 Kč
237 738,96 Kč
3 814 175,18 Kč

727 641,42 EUR 19 693 615,03 Kč

23 808,60 EUR
5 605,80 EUR
9 810,60 EUR
5 004,00 EUR
8 784,00 EUR
140 926,48 EUR

Celková částka bude účtována na základě přesně stanovených měsíců se zadavatelem.

Položka č. 28. Jedná se o měsíční cenu vynásobenou počtem poptávaných licencí.

Předpokládané odebrané množství je pouze orientační údaj sloužící k stanovení ceny pro posouzení nabídky ve výběrovém řízení, přičemž
nezavazuje odběratele k odběru tohoto počtu.

* SA = Software Assurance

CENA CELKEM
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR DÍLČÍ SMLOUVY
k rámcové smlouvě o poskytování licencí ze dne [DOPLNIT]
Univerzita Karlova v Praze
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,
zastoupená: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
fax: +420 224 491 588
ID datové schránky: piyj9b4
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 84735011/0100
(dále jen „objednatel“)

a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
C 188674 vedená u Městského soudu v Praze
Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 24207519
ID datové schránky: 8fc9a92
bankovní spojení: Deutsche Bank AG, CZ-11121 Praha 1, BC: , Číslo účtu: 3154900005/7910
zastoupený: Petr Pánek, prokurista, Jiří Petřík, prokurista
zástupce pro věcná jednání:
Petr Biskup
tel.: +420 602 340 831
e-mail: petr.biskup@softwareone.com
(dále jen „poskytovatel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v souladu s článkem II. rámcové smlouvy
o poskytování licencí ze dne [DOPLNIT] (dále jen „rámcová smlouva“) tuto dílčí smlouvu
(dále jen „smlouva“):
I. Předmět smlouvy
1. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude
mít význam, který mu dává rámcová smlouva.
2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli následující licence
kancelářského programového vybavení a operačních systémů a služby:
[DOPLNIT SPECIFIKACI KONKRÉTNÍCH LICENCÍ A SLUŽEB]:
(dále také jako „licence a služby“), a to dle podmínek stanovených v rámcové smlouvě a dále
v této smlouvě, a povinnost objednatele za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
3. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich poskytování, jsou blíže specifikovány v příloze k této
smlouvě.
II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění a poskytování služeb je [DOPLNIT] (pokud nebylo smluvními stranami písemnou
formou určeno jinak).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do
[DOPLNIT] ode dne podpisu této smlouvy.
III. Cena a platební podmínky
Cena za poskytnutí licencí a služeb je stanovena nabídkou poskytovatele ve výši [DOPLNIT
CENU],- EUR bez DPH. DPH bude vypočtena dle právních předpisů platných v době vystavení
daňového dokladu. Fakturace ceny za plnění předmětu této smlouvy bude provedena v českých

korunách a pro přepočet cizí měny na české koruny použije dodavatel kurz devizového trhu
vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni vystavení daňového dokladu či poslední známý
kurz, tj. kurz z předchozího dne.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou smlouvou,
pokud si smluvní strany v této smlouvě nedohodly jinak.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou ani rámcovou smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva a poskytovatel jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla
objednatele.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude v celém rozsahu
zaslána k uveřejnění v Registru smluv (dále jen „registr“) podle zákona č. 340/2015 Sb., (dále
jen „zákon o registru smluv“).
7. Zaslání smlouvy do registru zajistí poskytovatel, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, tj.
nejpozději následující pracovní den po nabytí platnosti smlouvy. V případě, že tak neučiní podle
podmínek stanovených v zákoně o registru smluv, odpovídá za vzniklou škodu objednateli podle
příslušných ustanovení OZ. Tímto není vyloučeno oprávnění objednatele zajistit zaslání
smlouvy do registru v případě, že poskytovatel nesplní svoji povinnost dle věty první. V takovém
případě je objednatel povinen postupovat dle odst. 7 tohoto článku.
8. Poskytovatel je povinen při zajišťování zaslání smlouvy do registru vyplnit ID datové schránky
objednatele tak, aby bylo objednateli automaticky zasláno potvrzení správce registru smluv o
uveřejnění smlouvy podle § 5 odst. 4) zákona o registru smluv. V případě, že tak poskytovatel
neučiní, je povinen kopii tohoto potvrzení zaslat objednateli, a to nejpozději do následujícího
pracovního dne po obdržení tohoto potvrzení od správce registru smluv.
9. Zástupci obou smluvních stran souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, tj. jména,
příjmení a podpisu v registru a svým podpisem na této smlouvě tento souhlas potvrzují.
10. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění
z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo
o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu
ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
11. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání
o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena.
Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání
objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní
odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při
neuzavření smlouvy náhradu škody.
12. Pro případ, že si smluvní strany v rámci jednání o podmínkách návrhu této smlouvy mezi sebou
opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem
nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou nabídkou.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha „Podmínky poskytování služeb“.

V Praze dne ………………..

Za objednatele: Univerzita Karlova v Praze
Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

V Praze dne

PŘÍLOHA Č. 3 – PROTOKOL O
POSKYTNUTÍ LICENCÍ A SLUŽEB
Univerzita Karlova v Praze
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
zástupce pro věcná jednání:
[DOPLNIT]
tel.: +420 [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
(dále jen „přebírající“)

a
SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
IČO: 24207519, DIČ: CZ24207519
zástupce pro věcná jednání:
Petr Biskup
tel.: +420 602 340 831
e-mail: petr.biskup@softwareone.com
(dále jen „předávající“)
I.
1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o poskytnutí licencí a služeb ze dne [DOPLNIT]
poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli)
následující licence a služby:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II.
1. Přebírající po prohlídce předmětu předání potvrzuje poskytnutí licencí a služeb v ujednaném
rozsahu a kvalitě.
2. Pro případ, že licence nebo služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající
z tohoto důvodu odmítá potvrdit poskytnutí licencí nebo služeb (či jejich částí), smluvní strany níže
uvedou skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí licencí nebo služeb, rozsah vad plnění,
termín poskytnutí licencí nebo služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:

……………………………………………………………………………………………………
Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne ………………..

Za objednatele: Univerzita Karlova v Praze
Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

V Praze dne

