Smlouva o dodávce software

Dále uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato

Smlouva o dodávce software
(dále jen „Smlouva“) podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“)
mezi dále specifikovanými smluvními stranami:

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
IČ: 242 07 519
se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, PSČ: 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188674
zastoupená Petrem Pánkem a Daliborem Lukešem, prokuristy
dále jen jako „SoftwareONE“ na straně jedné
a
Drážní úřad
IČ: 61379425
se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
zastoupený Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem
dále jen jako „Zákazník“ na straně druhé
SoftwareONE a Zákazník budou pro účely této Smlouvy společně dále označováni jen jako „Strany“, každý z nich
jednotlivě bez bližšího rozlišení pak jen jako „Strana“.
PREAMBULE
S ohledem na skutečnost, že:
(a) Společnost SoftwareONE je obchodní společností, součástí mezinárodní skupiny SoftwareONE, která se
zabývá prodejem softwarových produktů a také poskytováním služeb spojených s užíváním a údržbou
tohoto software.
(b) Zákazník má zájem o nabytí software prostřednictvím SoftwareONE;
se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy:
I.
Předmět Smlouvy
1.1

SoftwareONE se touto Smlouvou zavazuje dodat Zákazníkovi licence (rozmnoženiny počítačového
programu) v počtech a cenách specifikovaných v následující tabulce:

P/N

Název licence

Cena za licenci

AAA-03499

Office Std Dev Software License

6 521,00 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

Počet

50

Celkem

326 050,00 Kč
326 050,00 Kč
68 470,50 Kč
394 520,50 Kč
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včetně případných instalačních médií a licenčního klíče (dále jen „Software“) a zajistit, že Zákazník získá
v rámci dodávky možnost nabýt právo opravňující jej k užívání Software. Zákazník se zavazuje zaplatit
SoftwareONE za dodávku Software kupní cenu za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
II.
Dodání Software
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

SoftwareONE se zavazuje dodat Software Zákazníkovi v termínu do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
Instalace Software není předmětem této Smlouvy a SoftwareONE ji není povinna zajišťovat.
Místem dodání Software je sídlo Zákazníka uvedené v záhlaví této Smlouvy.
Zákazník je povinen poskytnout SoftwareONE veškerou součinnost, která je nezbytná
k dodání Software, zejména Software řádně převzít.
Dodání Software bude mezi Stranami potvrzeno v písemném předávacím protokolu, který se Strany zavazují
podepsat při předání Software k rukám Zákazníka.
Strany se dohodly, že SoftwareONE z titulu odpovědnosti za vady odpovídá výlučně za množstevní vady
Software, případně za dodání nesprávného produktu, tj. typu Software. Veškeré ostatní vady, tzn. zejména
funkční a programové vady Software, je Zákazník povinen řešit přímo s výrobcem (autorem) a společnost
SoftwareONE za ně neodpovídá. Pokud v této smlouvě není stanoveno nebo v jednotlivém obchodním
případě nebude výslovně dohodnuto jinak, společnost SoftwareONE neposkytuje žádné záruky za vlastnosti
prodaného Software. V případě nároku z odpovědnosti za vady v podobě slevy z kupní ceny (kterou je
SoftwareONE vždy podle svého rozhodnutí oprávněna Zákazníkovi poskytnout) je odpovědnost
SoftwareONE omezena výší pořizovací ceny Software.
III.
Kupní cena a platební podmínky

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Kupní cena za dodání Software dle této Smlouvy je specifikována v čl. I. této Smlouvy. Kupní cena se může
zvýšit nebo snížit pouze na základě změny sazby DPH, popřípadě zákonných poplatků.
Strany se dohodly, že kupní cena bude splatná po dodání Software (čímž se rozumí jeho převzetí
Zákazníkem), případně poté co Zákazník poruší svou povinnost převzít Software dodaný v souladu s čl. II.
této Smlouvy.
Pro potřeby této Smlouvy bude poté, kdy se naplnily předpoklady sjednané v čl. 3.2 Smlouvy, ze strany
SoftwareONE vystaven a Zákazníkovi doručen řádný daňový doklad (faktura) obsahující zákonné náležitosti
s uvedením splatnosti kupní ceny. Kupní cena nebude splatná dříve než 21 dní po doručení řádného
daňového dokladu.
Zákazník je oprávněn vrátit daňový doklad před termínem jeho splatnosti, pokud nebude obsahovat náležitosti
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje
případně jiné nesrovnalosti. Vrátí-li Zákazník vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět dne doručení nově vystavené faktury.
Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem, výhradně v českých korunách.
Dostane-li se Zákazník do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen a zavazuje se zaplatit SoftwareONE
kromě dlužné jistiny také úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý, byť jen započatý,
den prodlení.
Strany se dohodly, že splnění jakýchkoliv dluhů Zákazníka vůči SoftwareONE je nepřípustné jednostranným
započtením jakékoliv pohledávky Zákazníka proti pohledávkám SoftwareONE.
IV.
Závěrečná ustanovení

4.1
4.2

Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu,
z nichž SoftwareONE obdrží jedno vyhotovení a Zákazník tři vyhotovení.
Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky,
zejména ObčZ.
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4.3
4.4

4.5

Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti podpisem oběma Stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva
dnem uveřejnění v registru smluv.
Zákazník je povinen zajistit uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, a to do patnácti dnů po jejím uzavření. Zákazník je povinen SoftwareONE zaslat nebo
zajistit zaslání potvrzení o uveřejnění Smlouvy vydaného správcem registru smluv nejpozději do sedmi dnů
od jeho doručení Zákazníkovi.
V případě, že nebude Smlouva v registru smluv uveřejněna nejpozději do tří měsíců ode dne jejího uzavření,
ruší se Smlouva od počátku. V takovém případě jsou Strany povinny vrátit si vzájemně veškerá již poskytnutá
plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení s tím, že není dotčeno právo Stran
na náhradu škody.

4.6
4.7

4.8

Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně číslovanými dodatky v písemné formě, řádně podepsanými
oběma Stranami.
Všechna ujednání a podmínky v této Smlouvě se budou vztahovat na právní nástupce Stran a budou je
zavazovat, jako by byli v této smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a kdekoliv je v této Smlouvě zmínka o některé
ze Stran, platí, že zahrnuje a vztahuje se na nástupce takové Strany.
Strany prohlašují, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, že jejímu vyhotovení v českém jazyce zcela rozumějí a na důkaz toho ji podepisují.

V Praze dne

V Praze dne

…………………………………
SoftwareONE

…………………………………
Drážní úřad

Petr Pánek a Dalibor Lukeš
prokuristé

Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
ředitel
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