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SERVISNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany

Česká republika -  Úřad pro civilní letectví
Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6 
IČ: 48134678
Bankovní spojení: ČNB Prahal, 3727061/0710 
Zastoupen: ........................... generálním ředitelem

na straně jedné (dále jen „Objednatel")

a

BSL s.r.o.
Stratovská 132, 190 15 Praha 9 
IČ: 27061531 
DIČ: CZ27061531 
Zastoupena: ............................

na straně druhé (dále jen „Poskytovatel")

dohodly na uzavření této

s m l o u v y :
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Předmět smlouvy

I .

1) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka SW podpory IPS:

DSHSS7-1-LIC ks 11
IMS-AB-50 ks 1
SNS-TAG-HPA ks 1
SNS-TAG-LPA ks 1
technické práce clk. 1

2) Udržovat aktuální stav firmwaru systému IPS, udržovat aktuální stav virových 
a bezpečnostních databází systému IPS, konfigurace systému IPS dle potřeby 
zadavatele, řešení bezpečnostních rizik spojených se systémem IPS, 
upozorňování na nestandardní chování uživatelů nebo na útoky zevnitř/zvenku 
24x7x4. Celkový rozsah se předpokládá na 7 MD měsíčně včetně technické 
linky v rozsahu 24x7.

II.

Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že za předmět smlouvy uvedený v čl. I této 
smlouvy náleží Poskytovateli 345.120,- Kč bez DPH (třistačtyřicetpěttisíc- 
stodvacetkorunčeských), tj. 417.595,20 Kč včetně 21% DPH (slovy: 
čtyřistasedmnácttisícpětsetdevadesátpětkorunčeskýchadvacethaléřů).

2) Částka uvedená v bodu 1) tohoto článku bude Poskytovateli hrazena na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura bude vystavena do 10ti dnů od 
podpisu této smlouvy. Platba bude provedena bankovním převodem na 
základě faktury se splatností 28 dní (slovy: dvacetosm) od převzetí faktury 
Objednatelem.

3) Částka uvedená v bodu 1) tohoto článku může být upravena výhradně 
v případě změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude 
odpovídat takové legislativní změně,

4) Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, popř. 
touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, je Objednatel oprávněn 
fakturu vrátit Poskytovateli k přepracování. V tomto případě neplatí původní 
doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené 
nebo nově vystavené faktury Objednateli.

III.

_________________Práva a povinnosti smluvních stran

1) Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli a je 
povinen jakoukoliv škodu Objednateli uhradit. Výše náhrady škody nebo výše 
sankce není omezena.
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2) Nebude-li faktura vystavená Poskytovatelem obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, popř. touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat chybné 
údaje, je Objednatel oprávněn postupovat dle ČI. II. písm. 4) této smlouvy.

3) Záruka na práce spojené s touto smlouvou je dána 6ti měsíci od předané práce 
Objednateli.

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními.

2) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od 
podpisu této smlouvy.

1) Smlouva je vyhotovena v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
právních předpisů, které se vztahují k provádění díla jako předmětu smlouvy.

2) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

3) Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, 
které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této

4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a Poskytovatel obdrží 1 
stejnopis.

V Praze, dne

IV.

Platnost smlouvy a zánik smlouvy

V

Závěrečná ustanovení

smlouvy

fé. \h. SoV!

Objednatel: Poskytovatel
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