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^  Přílohy mohou obsahovat viry, které mohou poškodit počítač. Přílohy se nemusejí zobrazit správně.

p o p tá v k a

Od: .............................................

Komu: poptávka

Kopie:

Předmět: Nabídka na Office 2010 Select - NEOTVÍRAT

Přílohy: Q s KMBT C35311ill4Í1080.Ddff8MB')

Vážení,

Odesláno: po 14,11,2011 10:22

v příloze si dovoluji Vám zaslat nabídku licencí v  souladu s  Vaší poptávkou ze dne 3,11.2011.

Věřím, že Vás naše nabídka zaujme.

Pro další informace jsem Vám zcela k dispozici.

Staňte se Janouškem Computer Helpu

facebook.com/coniputerhelp.cz

http://exvs01/exchange/poptavka/Doru%C4%8Den%C3%Al%20po%C5%Alta/Nab... 14.11,2011

http://exvs01/exchange/poptavka/Doru%C4%8Den%C3%25Al%20po%C5%25Alta/Nab
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Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

N
Computer help

Nabídka na:

„MS Office 201 OSelecť

Úřad pro civilní letectví 
Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6 
48134678

V Praze, 1111,2011
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1 Všeobecné údaje o uchazeči:

Název uchazeče: 

Právní forma; 

Sídlo společnosti; 

IČO:

DIČ:

COMPUTER HELP, spol.sr.o. 

společnost s ručením omezeným 

Blanická 16, Praha 2,120 00 

49617320 

CZ49617320

Bankovní spojení; Komerční banka, a. s „ pobočka Praha 2, číslo účtu: 98503 -  051/0100

Statutární orgány; .....................................................1, fax; 221503333, email; ........................................................... 

Praha 2,12000

................................................................... fax: 221503333, email: p............................................. 

.................. Praha 2,12000

Pověřená osoba: ........................................................ fax: 221503333, email:............................................................

Praha 2,12000

Profil společnosti: Společnost COMPUTER HELP byla založena v roce 1993 a poskytuje komplexní služby v oboru

IT - počítačové kurzy pro běžné uživatele i počítačové profesionály, prodej software a licenční 

poradenství, technickou podporu a správu sítí, programování aplikací a vývoj webů, prodej a 

pronájem hardware včetně operativního leasingu.

Jsme mimo jiné Gold Licensíng Partner společností Microsoft a ESET, HP GOLD Preferred 

Partner, Kerío Partner a GFI Partner.

Naší filozofií je profesionalita, důslednost, orientace na přání zákazníka a dobrá relace mezi 

kvalitou a cenou námi nabízených produktů a služeb.

cW G ^pqTE R  HELP, spol. s r.o, Blanická 16, Praha 2 120 00 Tel: 221503111 Pax: 221 503 333, vmy.ccfiipijterfielp.cz strana 3



2 Doklady prokazující splnění kvalifikace

2.1 Základní kvalifikační předpoklady

2.1.1 Čestné prohlášení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Prohlašuji tímto čestně, že;

dle § 53 o ds t 1 písm. a) zákona - členové statutárního orgánu uchazeče nebyli pravomocně odsouzení pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch organizované ziočínecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločínecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu,

dle § 53 odst, 1 písm. b) zákona - členové statutárního orgánu uchazeče nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

dle § 53 odst, 1 písm, c) zákona - uchazeč v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo Insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů ínsolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zviášiních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona - uchazeč není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona - uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona - uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán čí mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž ptali pro odpovědného zástupce a jiné osoby 
odpovídající za činnost uchazeče,

dle § 53 odst. 1 písm, j) zákona - uchazeč není veden v n

V Praze dne 11,11,2011

COMPUTER HELP. spol. $ r.o, BiantckáTS, Praha 2 120 00 Tel: 221503111 Fax: 221 503 333, wvw.compulerhelp.cz slrana-4
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2.2 Profesní kvalifikační předpoklady

2.2.1 Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z  obchodního rejstříku je uveden formou prosté kopie -  tři následující samostatné nečíslované listy.

COMPUTER HELP, spol. s r.o. Blanická 16. Praha 2120 00 Tel: 221603111 Fax: 221503 333, tww.computerhelp.cz strana 5



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Prage 
oddíl C, vložka 21410

Datum z á p i s u : 22.června 1993
O bchodní f i r m a : COMPUTER HELP,spol. s r,o.

S í d l o : Praha 2-Vinohrady, Blanická 533/15, PSČ 120 00 
I d e n t i f i k a č n í  Č í s l o : 495 17 320 

P r á v n í  fo rm a: Společnost s ručením omezeným 
Předmět p o d n i k á n í :

- organizování skolení a kurzů a poskytování konzultací 
a poradenství zejména v oblasti výpočetní techniky
- nákup zboží za účelem prodeje a prodej

S t a t u t á r n í  o r g á n ;

jednatel; ............................
Praha 7 - Holešovice, řja ................, PSČ 170 00 
den vzniku funkce; 10.plosince 1997

Jednatel: ......................................
Praha 4-Kunratice, ............... PSČ 148 00 
den vzniku funkce; 5,ledna 1994

Jménem společnosti jednají jednatelé, každý samostatně. Při 
podepisování za společnost připojí jednatel k obchodní firmě 
společnosti svůj podpis.

S p o l e č n í c i :

AUTA BADIA, a.s.
Praha 2 - Vinohrady, Blanická 533/16, PSČ 120 00 
Identifikační číslo; 250 80 628 
Vklad; 128 000,- Kč 
Splaceno; 100 %
Obchodní podíl; 5%

...........................................
Praha 4-Kunratice, ............... PSČ 148 00 
Vklad; 92 000,- Kč 
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl; 3,6%

............................
Praha 7 - Holešovice, .................... PSČ 170 00 
Vklad; 1 032 000,- Kč 
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl; 40,3%

V ý p i s  v y h o t o v e n :  0 8 , 1 1 . 2 0 1 1  0 9 : 1 6 : 2 9 Strana.- 1/ 2



oddíl C, vložka 21410

Ing, Tomáš Podroužek, r.č, 640728/0022
Praha 4 - Kunratice/ Urešova 1266/2, PSČ 148 00 
Vklad,* 1 3 08 000, ~ Kc 
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 51,5%

Z á k l a d n í  k a p i t á l ; 2 560 000,- Kd
splaceno 100% f & P  ^

Číslo výpisu: 73060/2011

Správnost tohoto vypíšu se potvrzuje
Městský soud v Praze

Vyhotovil: ...............

V ýp i s  v y h o t o v e n :  0 8 . 1 1 . 2 0 1 1  0 9 : 1 6 : 2 $ S t r a n a : 2 / 2



Ověření - vídimace
O

Ověřuji, že tento o p is  složený z  ,„7 . 
listů doslovně souhlasí s listinou, z níž 
byl pořízen, s loženou  z lis tů .
.. „  11-11-2011
V Praze d n e .............................

............. 
....

.........
.ťí.........

. . . . . . .
.............. 
................
...................

... . . ........... . ......

Vť ^   ̂ * ; .
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2.2.2 Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku je uveden formou prosté kopte -  čtyři následující samostatné 

nečíslované listy.

MPUTER HEIP, spol s r.o. Blanická 16, Praha 2 120 00 Tel: 221 503111 Fax: 221 503 333, www.compulefhelp.cz strana 6
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 29.08.2011 13:07:33

firma: COMPUTER HELP, spol. s ho.
Blanická 553/16, 120 00, Praha - Vinohrady 

Identifikační Číslo: 49617320
Statutární orgán nebo jeho Členové:

Jméno a příjmení: Petr Novák
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Podroužek

Živnostenské oprávnění Č. /
Předmčt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory Činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hosííngové a související Činnosti a webové portály 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studit a posudku 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, Školení, včethe lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 22,06,1993
Doba platností oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Květoslava Pilná „ >

Provozovny kpředmětu podnikání Číslo
L Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách i ai 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Poskytováni softwaiv, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracováni dat, hoslingové a 
související činností a  webové portály 

Adresa: Blanická 553/16,120 00, Praha - Vinohrady
identifikační číslo provozovny: 1000153312 
Zahájení provozování dne: 01,09.1996

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků 
Adresa: Blanická 553/16, 120 00, Praha - Vinohrady
Identifikační Číslo provozovny: 1000153312 
Zahájení provozování dne: 01.09.1996

Obor Činnosti: Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Adresa: Blanická 553/16, 120 00, Praha - Vinohrady
Identifikační Číslo provozovny: 1000153312 
Zahájení provozování dne: 01.09,1996

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádáni kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti 
Adresa: Blanická 553/16, 120 00, Praha - Vinohrady
Identifikační Číslo provozovny: 1000153312 
Zahájení provozování dne: 01,09.1996

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod 
Adresa: Blanická 553/16, 120 00, Praha - Vinohrady
Identifikační Číslo provozovny: 1000153312 
Zahájení provozováni dne: 01,09.1996

zúčastněných osob
a příjmení: ..........................
narození: 14.08.1956
tví: Česká republika
fc; 262 04, ............... ...............ev. Č, 330

;v
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Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště:

.................. ................. 
..................
..........................148 00, Praha - Kunratice

r

Jméno a příjmení:................. ..........
Datum narození:..............................
Bydliště; S........................, 162 00, Praha - Střešovíce

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnos enského zákona: Úřad městské části Praha 2

.**' .'0 :
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/
Ověřuji pod pořadovým číslem ZR619/zem/2011, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podob; 
do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstu 
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě, u

Ověřující osoba; ..................................

V Praze 2 dne 29.08. 2011

Živnostenský rejstřík
v



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento o p is  složený z  Tr.., 
listu doslovně souhlasí s listinou, z níž 
byl pořízen , s loženou  z lis tů .

V Praze dne 11 - 11-  2011
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2.2.3 Výpis z evidence Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů je  uveden formou prosté kopie -  dva následující samostatné nečíslované listy.

strana 7
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ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1
TELEFON: +420 244 006 IIi * FAX: +420 244 006260 * E-maii: rejsmk@rejir.jus1ice.c2

Číslo žádosti: 92367852 
Žádost doručena: 07.11.2011 12:18:24 
Zpracováno: 07.11.2011 12:18:24 
Počet záznamů: 0

0092367852

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Rodné příjmení:
Datum narození / rodné číslo: 
Pohlaví:
Místo /  okres narození:
Stát narození:
Státní občanství:

.........

..............

..............
05.10.1956/5610050798
MUŽ
PRAHA / HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah:

v

Nemá záznam v Rejstříku trestu CR

Konec sestavy

Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu aby mohlo být okamžitě provedeno pře šetřeni
Strana l z 1
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Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod 
pořadovým číslem RT 403/K 2011 převedením výpisu z elektronické podoby 
do podoby listinné podle §1 la zákona Č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se 
s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: Kynclová Eva

V Praze 2 dne 07.11.2011

Rejstřík trestů
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Certifikát ■ Microsoft Gold Licensing Competency
Certifikát společnosti M icrosoft piatný v době odevzdání nabídky - 1  nečíslovaný list.

OMPUTER HELP, spoL s r.o. Blanická 16, Praha 2 120 00 Tel: 221503111 Fax: 221 503 333, VAWv.compuíerfieíp.Cř strana 8



Praha, 27.1.2011 Microsoft Partner N etwork'

Potvrzení
Společnost Microsoft® potvrzuje, že společnost COMPUTER HELP, spol. s r.o, 

je k dnešnímu dni držitelem partnerství společnosti Microsoft:

^  . . .

M #otos@ ff P artner
Gokí Volum e Licensing 

Desktop
Identity and Security 
Learning
M ídm arket Solution Provider 
Server Piatform

Titul Microsoft Gotd Competency Partner a Microsoft Sitver Competency Partner jsou vysoká ocenění v rámci 
spolupráce se společností Microsoft. Program Microsoft Partner Network spočívá v partnerské spolupráci a 
podpoře nezávislých řešitelských firem. Tyto firmy se musí do programu kvalifikovat, tj. musí mj. zaměstnávat 
certifikované odborníky na Microsoft technologie {Microsoft Certified Professionat a Microsoft Certified Trainer) a 
prokázat svoji odbornost v úspěšně realizovaných projektech ještě před vstupem do programu lak, aby byly 
schopny plně uspokojit požadavky zákazníků. Členové mají zaručen exkluzivní přístup k informacím včetně 
školení a k produktům již v době jejich vývoje.

J i f t e S O f f l r . o .
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
IČO: 47123737, D|Č:CZ47123737

..................... 
Partner Stratégy Team Lead 
Microsoft Česká republika

Tento dokument byl vydán na žádost společnosti COMPUTER HELP, spol. s r.o.
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2.2.5 Reference -  čestné prohlášení
Prohlašuji tímto Čestně, že společnost COMPUTER HELP, spol. sr.o. realizovala v posledních třech letech 

následující významné zakázky v obtasti dodávky licencí společnosti Microsoft v rámci muítilicenční smlouvy

Zákazník Popis zajišťované služby Doba plnění a finanční objem

České vysoké učení 
technické v Praze, fakulta 
strojní,Technická 4, Praha 
6,16607

Správa muítilicenční smlouvy Campus Agreement, 
dodávka licenci, licenční poradenství, 
implementační a školící práce

Průběžně od roku 1999 do současnosti. 
Celkový fin. objem: 1 957 528 Kč bez DPH

Vysoká škola ekonomická 
v Praze, nám.W.Churchiiía 
4, Praha 3,13067

Správa muítiiicenčni smlouvy Campus Agreement, 
dodávka licenci, licenční poradenství, 
implementační a škotící práce

Průběžně od roku 2006 do současnosti. 
Celkový fin. objem: 6 956 172 KČ bez DPH

Technický a zkušební ústav 
stavební, Prosecká 811/76a, 
Praha 9,19000

Správa muítilicenční smlouvy Selecta Šelect Pius, 
dodávka licenci, licenční poradenství, 
implementační a škotící práce

Průběžně od roku 2004 do současnosti. 
Celkový fin. objem: 6 558 814 Kč bez DPH

Národní divadlo, Ostrovní 1, 
Praha 1,11000

Správa muítilicenční smlouvy Select a Seiect Plus, 
dodávka licenci, licenční poradenství, 
implementační a školící práce

Průběžně od roku 2002 do současností. 
Celkový fin. objem: 700 000 Kč bez DPH

V Praze dne 11.11.2011

Petí
* TtV iíí1

c () í, iiru T ^ K a e .« p 5;,£ t f í : ; !

Blanicko 533/16 

120 00  Praha 2

^221503111
22t 503 333

20 @

2.2.6 Způsob zajištění licencí -  čestné prohlášení
Prohlašuji tímto čestně, že společnost COMPUTER HELP, spol. s r.o. zajisti pro zadavatele dodáni kappplářského 

SW v rámci rámcové smlouvy Microsoft č. 6960712 pod registrací č, PCN: A8F205/

V Praze dne 11.11.2011 fVf
[;;y5

C la r . ic U  5 3 3 /1 6  
120 00 Praha 2

jdd h á d íí polečpQst;
;c©MPyTERTtiLPtrSf>oĚtSf# i
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Computer help

3 Cenová nabídka
Na následujících stranách uvádíme cenovou tabulku a návrh smlouvy na nákup SW,

P/N Poíožka a její specifikace SA Cena bez 
DPH/IVIJ Počet IVIJ Celkem bez 

DPH Dostupnost

Microsoft liicence se Software Assurance
021-05339 OfficeStd SNGL LicSAPk MVL 3 Year(s) 17 027 Kč 70 líc 1 191 865 Kč 3 dny

Mezisoučet bez DPH 1 191 865 Kč

Celkem bez DPH 20% 1 191 865 Kč
DPH 20% 238373Kč

čělkěmýč,DPH;20% 1430238Kč

Naše cenová nabídka obsahuje:
•  Licence Office Standard 2010 se Software Assurance (předplatné na budoucí verze) na 3 roky -  70 ks.
« Licence Office Standard 2010 obsahuje právo instalace jedné licence kancelářského SW na primární a 

přenosný počítač a též provoz v prostředí terminálu jedním uživatelem.
<» Záruční lhůta odpovídající záruce výrobce v délce 24 měsíců,
« Podporu poskytnutých licencí:

o  Hot-íine na licenční poradenství
o  Služby Software Asset Management v rozsahu až 8 hodin měsíčně
o  Bezplatná telefonická podpora produktů Microsoft v pracovní dny
o  Zajištění bezplatného výkonu administrativních činností spojených s provozem SW produktů:

* Upozornění zadavatele na blížící se výročí či konec trvání smlouvy a příprava dokumentů
■ Zpracování výročních objednávek základních produktů
■ Průběžné zpracování objednávek doplňkových produktů
« Upozornění zadavatele na možnost Čerpání benefrtů Microsoft Software Assurance 

o Další služby obsažené v zakázce
o  Poskytnuti služeb spojených s nasazením a provozem SW (licence, které jsou předmětem zakázky)v 

rozsahu až 16 hodin měsíčně po dobu platnosti uzavřené smlouvy, 
o  Konfigurace, správa, konzultace s reakční dobou max.24 hodin nebo dle dohody a to v pracovních i 

nepracovních dnech.

V Praze dne 11.11.2011

.

................................................. 
COMPUTER HELP, spof.sr.o.

120 00 Praha 2 
tel.:+420 221 503 111 
fax: +420221 503 333 

IČO: 49617320 DlČiCZWIttŽŮ <g>

Computer help
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4 Návrh smlouvy
Na následujících čtyřech samostatně číslovaných stranách uvádíme návrh smlouvy v souladu s předmětem poptávky.

COMPUTER HELP, spo!. s r.o, Blanická 16, Praha 2120 00 Tel: 221503111 Fax: 221 503 333, vAvw.computerhelp.c; strana 11



k u p n í s m l o u v a

podle ustanovení § 409 a násí. zák, č. 513/1991 Sb.r obchodního zákoníku v platném znění

COMPUTER HELP, spoL s r.o.
Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 

Zastoupená ............................ jednatelem společnosti 
IČO: 49617320 

DIČ: CZ49817320
bank. spojení: Komerční banka, a. s,ř pobočka Praha 2 

číslo účtu: 98503 -  051/0100
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze pod spisovou značkou C 21410

(dále jen „Prodávající")

A
Úřad pro cíviíní letectví 

Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6 
Zastoupený generálním ředitelem fng. Josefem Radou.

1) Předmětem smlouvy je dodávka licencí Microsoft Office 2010 Standard a souvisejících služeb 
(Podpora poskytnutých licencí a další služby obsažené v zakázce) dle zadávací dokumentace 
výběrového řízení „MS Office 2010 Selecí" ze dne 3.11,2011

2) Touto smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu trvalé, časově neomezené licence dle 
seznamu uvedeného v bodu IV, této smlouvy. Nabídnuté licence umožňují instalaci na primární a 
přenosný počítač a též provoz vprostřed! terminálu jedním uživatelem. Prodávající je povinen 
licence dodat na svůj nákiad a na své nebezpečí ve sjednané době. Prodávající je povinen zajistit 
pořízení licencí v rámci platné smlouvy Microsoft 6*6960712 a pod registrací č.PCN;A8F205AA. 
Kupující se zavazuje pří dodržení podmínek této smlouvy uvedené licence řádně a včas odebrat, 
převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

III. Dodací podmínky a doba plnění
1) Kupní smlouva bude splněna dodáním zboží do sídla Kupujícího.

2) Zodpovědným zástupcem Kupujícího pro převzetí zboží dle či. II. této smlouvy je Petr Švestka. Při 
předání dodávky na Kupujícího přechází nebezpečí veškeré škody protokolárním předáním a 
převzetím předmětu plnění.

3) Doba plnění a předání díla je stanovena na max. 7 pracovních dní od podpisu smlouvy, nejpozději 
však do 1.12.2011. Předpokládaný podpis smlouvy je stanoven na listopad 2011.

4) Prodlení Prodávajícího s dodáním licencí delší jak 7 pracovních dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně 
<upujícího,

I. Smluvní strany

IČO: 48134678 
(dále jen „Kupující")

II. Předmět plnění
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5) Místem plnění je  sídlo Kupujícího,

IV, Cena plnění
1) Cena licencí je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č.526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

2) Rozsah dodávky a celková cena plnění je dohodnuta jako smluvní a je uvedena v následující 
tabulce:

P/N Položka a její specifikace SA Cena bez 
DPH/MJ Počet MJ Celkem bez 

DPH
Dostupnos

t

Microsoft licence se Software Assurance
021-05339 OfficeStd SNGL LicSAPk MVL 3 Year(s) 17 027 Kč 70 iic 1 191 865 Kč |I 3 dny

Mezisoučet bez DPH 1 191 865 Kč

Celkem bez DPH 20% 1 191865 Kč
DPH 20% 238 373 Kč

Celkem vč. DPH 20% 1 430 238 Kč

3) Cena plnění je pevná po celou dobu platnosti smlouvy a nepodléhá žádné další eskalační či inflační 
doložce, tzn., že je neměnná až do předání zboží.

4) Smluvní cena ve výši 100% bude Prodávajícímu proplacena až po řádném akceptačnfm řízení a 
převzetí předmětu smlouvy. Platba bude výhradně v české měně.

5) Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky 
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky
1) Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) v souhrnné výši 

po předání a převzetí předmětu smlouvy, a to na základě předávacího protokolu řádně podepsaného bez 
výhrad oběma smluvními stranami.

2) Prodávající vystaví konečnou fakturu po předání a převzetí zboží Kupujícím, ve které bude vyúčtována 
DPH.

3) Konečná faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v platném znění 
Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

4) Splatnost dohodnutých plateb je 14 dnů od obdržení daňového dokladu na adresu Kupujícího. Termínem 
splatností se rozumí datum připsání Částky na účet Prodávajícího.

5) Kupující má právo vrátit před termínem splatnosti neproplacenou fakturu k doplnění jako neidentifikovanou 
a neúplnou, pokud tato nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu a přílohy, případně další 
náležitosti dle podmínek této smlouvy. Prodávající je povinen fakturu přepracovat resp. doplnit a doručit ji 
Kupujícímu.

VI. Převzetí předmětu smlouvy
1) Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto 

smlouvou.

2) Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem přesné 
datum dodání licenci.

3) Kupující převezme předmět smlouvy, bude-li provedení, objem i jakost dodávky v souladu s touto 
'SwioyX smlouvou,
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2) Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem přesné 
datum dodání licencí,

3) Kupující převezme předmět smlouvy, bude-li provedení, objem i jakost dodávky v souladu s touto 
smlouvou.

4) Místem plnění zakázky je sídlo Kupujícího.

VIL Záruční doba a odpovědnost za vady
1) Prodávající ručí za dodání funkčního zboží dle předmětu této smlouvy v rozsahu a parametrech 

stanovených touto smlouvou. Délka záruky je stanovena na 24 měsíců od data podepsání smlouvy a 
její podmínky se řídí podmínkami výrobce software.

Vlil. Podpora poskytnutých licencí
1) Prodávající se zavazuje poskytovat následující rozsah podpory pro poskytnuté licence po dobu 

trvání služby Software Assurance k těmto licencím: 
s Hot-line na licenční poradenství
s Služby Software Asset Management v rozsahu až 8 hodin měsíčně 
« Bezplatná telefonická podpora produktů Microsoft v pracovní dny 
® Zajištění bezplatného výkonu administrativních činností spojených s provozem SW produktů: 

o Upozornění zadavatele na blížící se výročí či konec trvání smlouvy a příprava dokumentů 
® Zpracování výročních objednávek základních produktů 
o Průběžné zpracování objednávek doplňkových produktů 
© Upozornění zadavatele na možnost čerpání benefitů Microsoft Software Assurance 

o Poskytnutí služeb spojených s nasazením a provozem SW (licence, které jsou předmětem zakázkyjv 
rozsahu až 16 hodin měsíčně po dobu platnosti uzavřené smlouvy,

« Konfigurace, správa, konzultace s reakční dobou max.24 hodin nebo dle dohody a to v pracovních i 
nepracovních dnech.

IX. Smluvní pokuty
1) Pokud bude Prodávající v prodlení s dodávkou, je povinen zaplatit Kupujícímu za každý i započatý 

den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla bez DPH min. však 1.000,- 
Kč.

2) V případě prodlení s placením faktur je Prodávající uplatnit vůči zadavateli smluvní pokutu ve výší 
0,05% z dlužné částky bez DPH min. však 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3) Ustanovení o smluvních pokutách dle bodu 1) a 2) tohoto článku neplatí v případě, že nedodržení 
těchto termínů podmiňujících penále bylo způsobeno v důsledku vyšší moci. Použití smluvních pokut 
bude posunuto o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení,

X. Vyšší moc
1) Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy a které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.

2) V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o výskytu 
vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

3) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 
vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.
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XI. Další ujednání
1) Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem 6. 513/1991 Sb. - Obchodním 

zákoníkem, ve znění pozdějších přepisů. Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v 
první řadě vzájemnou dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je možné k řešení sporu přizvat vzájemně 
odsouhlasenou nezávislou třetí stranu, popřípadě spor řešit soudní cestou,

2) Prodávající bere na vědomí, že se realizací této veřejné zakázky stane v souladu s ustanovením § 2 
písm, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

3) Smlouva obsahuje 4 listy a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

4) Smlouva je platná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami. Měněna může být pouze 
písemnými dodatky.

5) Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jejichž 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to do 
roku 2025 dle zákona 6.563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 6.235/2004 SbM o dani s přidané 
hodnoty a dalších právních předpisů.

6) Prodávající se zavazuje uchovávat výše uvedené dokumenty způsobem uvedeným v zákoně 
6.563/1991 Sb,, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy 
ČR. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k zakázce v elektronické 
podobě.

za Kupujícího
Generální ředitel ........................ 

Úřad pro civilní letectví
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