
kupní smlouva
podle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

L Smluvní strany

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

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

DIČ: CZ49617320
bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2 

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

(dále jen „Prodávající")

, a
Česká republika, Úřad pro civilní letectví 

Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6 
Zastoupený generálním ředitelem ...............................

IČO: 48134678 
(dále jen „Kupující")

II. Předmět plnění
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 v prostředí terminálu jedním uživatelem. Prodávající je povinen 
licence dodat na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Prodávající je povinen zajistit 
pořízení licencí v rámci platné smlouvy Microsoft č.6960712 a pod registrací č.PCN:A8F205AA. 
Kupující se zavazuje při 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 čl. 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)

/ o c'vtLV;

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 
Kupujícího.
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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
I Microsoft licence se Software Assurance
1021-05339 OfficeStd SNGL LicSAPk MVL [ 3 Year(s) 17 027 Kč I 70 lic 1 191 865 Kči 3 dny

• . _____________________ __ ______________ Mezisoučet bez DPH_______ 1 191 865 Kč

3)

4)

5)

D

2)

3)

4)

5)

1)

2)

DPH 20%
1191865 Kč 
238373 Kč

Celkem vč. DPH 20% 1 430 238 Kč

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.
Smluvní cena ve výši 100% bude Prodávajícímu proplacena až po řádném akceptačním řízení a 
převzetí předmětu smlouvy. Platba bude výhradně v české měně.
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
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.
Prodávající vystaví konečnou fakturu po předání a převzetí zboží Kupujícím, ve které bude vyúčtována 
DPH.
Konečná faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v platném znění 
Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Splatnost dohodnutých plateb je 14 dnů od obdržení daňového dokladu na adresu Kupujícího. Termínem 
splatnosti se rozumí datum připsání částky na účet Prodávajícího.
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
Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto 
smlouvou.
Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem přesné 
datum dodání licencí.
Kupující převezme předmět smlouvy, bude-li provedení, objem i jakost dodávky v souladu s touto 
mlouvou.



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;
® Hot-line na licenční poradenství
•  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:

® Upozornění zadavatele na blížící se výročí či konec trvání smlouvy a příprava dokumentů 
' ® Zpracování výročních objednávek základních produktů

® Průběžné zpracování objednávek doplňkových produktů 
® Upozorněni zadavatele na možnost čerpání benefitů Microsoft Software Assurance 

® Poskytnutí služeb spojených s nasazením a provozem SW (licence, které jsou předmětem zakázky)v 
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 osvobozuji 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.

4) Místem plnění zakázky je sídlo Kupujícího.

XI. Další ujednání
1) Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 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 
dsouhlasenou nezávislou třetí stranu, popřípadě spor řešit soudní cestou.
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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 č.563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č.235/2004 Sb., o dani s přidané 
hodnoty a dalších právních předpisů.

6) Prodávající se zavazuje uchovávat výše uvedené dokumenty způsobem uvedeným v zákoně 
č.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.

V Praze dne 12. W. t o H

.................
COMPUTER HELP, spoi. s r. o.

...................
Generální ředitel........................ 

Česká republika, Úřad pro civilní letectví
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