Visitech
SMLOUVA O SW PODPOŘE
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Česká republika, Úřad pro civilní letectví
se sídlem: Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
IČO: 48134678
Zastoupená: Generálním ředitelem ...............................
dále jen „objednatel14
na straně jedné
a
VISITECH a.s.
se sídlem Kosinová 655/59, 612 00 Brno
IČO: 25543415 DIČ: CZ25543415
Zastoupená: ..............................předsedou představenstva
dále jen „zhotovitel14
na straně druhé
tuto
smlouvu

o SW podporu

I.

Úvodní ustanovení
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provádění díla vymezeného v bodě III. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provádění díla cenu sjednanou v bodě VIII.
této smlouvy a k plnění dalších povinností, které mu tato smlouva ukládá.
II.
Definice pojmů
Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující definici těchto pojmů:
SW podpora aktivních prvků.
III.
Specifikace díla
Smluvní strany se dohodly na tom, že dílem se pro účely této smlouvy rozumí SW podpora
aktivních prvků, upgrade na poslední známou verzi firmware, řešení bezpečnostních rizik
v rozsahu 24x7x4 od nahlášení závady. ( viz příloha č.l ).

1)
2)

IV.
Lhůty a způsob provádění díla
Zhotoviteli je znám rozsah provozu objednatele.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to v délce trvání jednoho roku počínaje dnem
podpisu této smlouvy.

1

Visitech
1)

1.

2.

1)

2)
3)

1)

1)

V.
Místo provádění díla
Smluvní strany se dohodly na tom, že místem provádění díla dle této smlouvy je místo
sídla objednatele vymezené v hlavičce této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
VI.
Součinnost objednatele
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do jeho technických prostor
vymezených v bodě V. odst. 1) této smlouvy a dále zajistit pro zhotovitele možnost
vstupu případně i do dalších prostor v nemovitosti, v níž se tyto prostory nachází,
v rozsahu nezbytném k tomu, aby zhotovitel mohl řádně a včas plnit své povinnosti dle
této smlouvy.
Veškeré dokumenty se mají za předané potvrzením předávacího protokolu.

VII.
Cena za provádění díla
Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel bude hradit zhotoviteli za provádění
díla dle této smlouvy částku 280 000,- Kč bez DPH, dále jen „cena za provádění díla“.
Cena za provádění díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po
zhotovení díla se splatností 14 dnů od data doručení a to bezhotovostním převodem na
účet zhotovitele, neuvede-li zhotovitel prokazatelně objednateli jiný účet, na který má
být cena za provádění díla zasílána. Cena za provádění díla se má za uhrazenou
okamžikem, kdy bude připsána na účet zhotovitele. Objednatel není v prodlení se
zaplacením ceny za provádění díla po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s
doručením faktury.
Faktura bude vystavena do 5ti dnů od podpisu této smlouvy.
V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny za provádění díla dle bodu
VIII. odst. 1) této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.
Ostatní ujednání
Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace, které se dozví o druhé smluvní straně
v souvislosti s plněním této smlouvy se považují za důvěrné a zavazují se tyto chránit,
utajovat a nepoužít ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby jinak než v souladu
s touto smlouvou. Závazek ochrany, utajování a nepoužití informací o druhé smluvní
straně trvá po celou dobu trvání této smlouvy a i po jejím ukončení jakýmkoli
způsobem. Při porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci se obě smluvní strany
zavazují zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Sjednání ani
zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku poškozené smluvní strany na náhradu
škody v plné výši.
IX.
Závěrečná ustanovení
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět a to i bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce
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následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu jejího sídla nebo
místa podnikání. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen předat všechnu
potřebnou dokumentaci pro převzetí činností specifikovaných v článku III. této smlouvy
jiným dodavatelem. Přitom je povinen si počínat tak, aby nedošlo k narušení nebo
ohrožení informačních systémů objednatele,
Tato smlouva může být měněna a doplňována jen formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, které podepíše každá ze smluvních stran.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku ( zák.č. 513/1991 Sb.)
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž oba mají platnost originálu a
z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Na důkaz toho, že si tuto smlouvu přečetly a že s ní souhlasí, připojuje každá ze
smluvních stran svůj vlastnoruční podpis.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne
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V Brně dne
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Příloha č.l
Seznam aktivních prvků pokrytých touto smlouvou:
3C17400 - 3824
3C1710 - 4300
3C1710 - 4300
3CSS2-PS Hub 40
Catalyst 2900XL
Enterasys S4
Catalyst 3750
Catalyst 3560G (8x)
Cisco 1800
Cisco 1700
Catalyst 4506
Catalyst 3750
Enterasys C5G124

Pro potřeby této smlouvy bude objednateli zřízen helpdesk s podporou 24x7.
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