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Výtisk číslo:
Počet listů:
Přílohy:
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LıcENčNí SMLOUVA
ČÍSIO:

GORDPO04B1N4
1.

SM LuvNí STRANY
Organizace:

Město Český Brod, náměstí Husovo

00235334

IČ:

Dıčz

Bankovní Spojení:

CZ00235334
Komerční banka, a.s., pobočka

70,

282 01 Český Brod

Kolín

Číslo účtu:

Zástupce:
Telefon:
Telefaxz

Bc. Jakub Nekolný
321 612 111
321 612 116

-dále označovaný téžjako „ObiednateI”-

8

GORDIC spol. S r.0.

ıč:

DIČ:

Bankovní spojení:

se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, 586 01, zapsaná ve vložce č.
9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně

47903783
CZ47903783
Komerční banka,

a.s.,

pobočka Jihlava

číslo účtu:

Zástupce:
Telefon:
Telefaxz

Ing.

Jaromír Řezáč, jednatel Gordic spol.

567 309 136
567 307 343

S

r.

O.

-dále označovaný též ja ko ,,ZhotoviteI"-

(Obiednatel a Zhotovitel označování Společně dále též jako „Smluvní Strany")

1

V3“

2.

PREAMBULE
Závazkový vztah založený touto smlouvou (dále též
Sb. vplatném znění (dále též ,,0OZ")
se
a zákonem č.121/2000 Sb. v platném Znění (dále též ,,AutZ").

Smluvní strany se dohodly, že
,,Smlouva”)

řídí

zákonem

jejich
č.

513/1991

3.

ÚČEL SMLOUVY, VÝKLAD POJMŮ
Účelem Smlouvy je sjednání podmínek, za nichž Zhotovitel zajistí pro Objednatele
nahrazení současných ekonomických modulů Gordic Win ekonomickým informačním
systémem Gordic GINIS (dále jen Systém) dle speciﬁkace veřejné zakázky "Ekonomický
systém města Český Brod".
3.1.

Obiednatel prohlašuje, že nebude plnění Zhotovitele používat kjinému než Smluvenému
tj. k provozování Systému pro potřeby Objednatele.

3.2.

účelu,

Smluvní strany se dohodly, že budou dále uvedené pojmy vykládány takto:

3.3.

Pojem
Produkty GINIS
Uživatelská dokumentace

Význam pojmu pro účely Smlouvy
Aplikační programové produkty Zhotovitele Z produktové
řady GINIS speciﬁkovanéýv příloze č. 2 Smlouvy
Dokument ve formátu PDF dodaný v elektronické podobě,

který obsahuje návod k užití

programového produktu

4.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY
4.1.

Předmětem plněníje dodávka a implementace Systému.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje za součinnosti Objednatelez
Ve lhůtách uvedených vharmonogramu, který je uveden v příloze č. 1 Smlouvy
odsouhlaseném Smluvními stranami:
dodat Obiednateli produkty GINIS specifikované v příloze č. 2 Smlouvy,
nainstalovat dodané produkty GINIS na pracovištích určených Objednatelem a
provést administraci systému,
zajistit školení osob určených Objednatelem kužití dodaných produktů GINIS
v rozsahu potřebném pro používání programů v běžném provozu,
po dohodě S Objednatelem provést nezbytné převody dat ze současného systému
Gordic Win
-

4.3.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vtermínech dohodnutých mezi Smluvními stranami
asistenci svých pracovníků v průběhu Testovaciho provozu.

4.4.
-

Objednatel se zavazuje:
poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě
požadovat a která je potřebná ke splnění závazků Zhotovitele vyplývajících pro něj

2

Z ustanovení
-

Smlouvy,

tj.

zejména, nikoliv však výlučně, od Zhotovitele postupně

převzít všechny výsledl‹y poskytnutých služeb a dodané Produkty GINIS
zaplatit Za dílo v souladu S platebními a fakturačními podmínkami stanovenými

v článku

7.

Smlouvy cenu sjednanou V článku 5.1. Smlouvy

5.

CENA
5.1.

Celková cena za plnění předmětu Smlouvy dle článku 4. Smlouvy je stanovena
dohodou Smluvních stran v souladu S ustanoveními zákona číslo 526/1990 Sb.
v platném Znění a činí

742 025

,-

Kč bez DPH

(slovy: Sedmsetčtiřicetdvatisícdvacetpět korun)
tj.

897 850,25 Kč včetně DPH

(Slovy: osmsetdevadesátsedmtisícoSmsetpadesát

korun dvacetpět haléřů)

DPH

z čehož příslušná základní sazba
činí 155 825,25 Kč
(Slovy: Stopadesátpěttisícosmsetdvacetpět korun dvacetpět haléřů)

5.2. Zhotovitel

odpovídá za

to, že

sazba daně

S platnými právními předpisy.

Z

přidané hodnotyje stanovena v souladu

6.

PREDÁNÍ A PŘEvzErí DíLA
Plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli dle článku 4.2. Smlouvy bude předáno
ve lhůtě 60 kalendářních dnů po dni uzavření smlouvy formou Předávacího protokolu, který
bude pořízen ve dvou vyhotoveních a bude potvrzen určenými zástupci Smluvních stran.
6.1.

Ode dne předání přechází Systém do 90 denního Testovacího provozu, pokud se obě
strany ve zvlášť složitých případech nedohodnou na jiné lhůtě. Ukončení testovacího
6.2.

provozu bude potvrzeno

oběma stranami Akceptačním protokolem.

Objednatel je povinen plnění Zhotovitele převzít nejpozději do 14 dnů od doručení
výzvy Zhotovitele kpřevzetí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít plnění
od Zhotovitele, pokud plnění Zhotovitele určené jím kpředání a převzetí Obiednatelem
nebude zhlediska obsahu nebo funkčních vlastností odpovídat formalizovanému zadání
odsouhlasenému Zhotovitelem. Důvody odmítnutí převzetí plnění Zhotovitele budou
Obiednatelem specifikovány v předávacím protokolu a současně bude Smluvními stranami
dohodnut náhradní termín pro předání plnění Zhotovitele Objednateli.
6.3.
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7.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
7.1.
-

Smluvní strany se dohodly na způsobu placení a splatnosti sjednané ceny takto:
Faktura ve výši 30% Z ceny uvedené v článku 5.1. Smlouvy bude vystavena do 15 dnů od
data pod pisu Předávacího protokolu.
Faktura ve výši

-

50% Z ceny uvedené v článku 5.1. Smlouvy bude vystavena do 15 dnů od

data podepsání Akceptačního protokolu.

Faktura ve výši 20% Z ceny uvedené v článku 5.1. Smlouvy bude vystavena do 15 dnů po
uplynutí 12 měsíců od podpisu Předávacího protokolu.

-

7.2.

Doba splatnosti faktur Zhotovitele (zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí okamžik
odepsání příslušné částky Z účtu Objednatele) je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury Objeclnateli.

7.3.

Fakturované částky budou uvedeny výhradně v korunách českých. Faktura bude
předána (zaslána) v 1 vyhotovení. Kfakturám Zhotovitel přiloží kopii Předávacího nebo
Akceptačního protokolu.

8.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ; UDĚLENÍ NEVÝHRADNÍCH PoDLıcENcÍ K užıTÍ
PROGRAMOVÝCH PRODUKTŮ
Objedrıatel se úplným Zaplacením sjednané ceny za dílo stává oprávněným uživatelem
dodaných Produktů GINIS (specifikace počtu jednotlivých typů nevýhradních podlìcencí k užití

dodaných Produktů GINIS je uvedená v příloze č.2 Smlouvy.)

9.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
Zhotovitel poskytuje záruku za dílo za podmínek uvedených vtomto článku Smlouvy;
práva ze záruky je Objedrıatel oprávněn uplatnit po převzetí díla Objednatelem.

9.1.

Podmínkou uplatnění záruky a nároku Objednatele na bezplatné odstranění závad je
užívání díla kúčelu uvedenému ve Smlouvě. Záruka se nevztahuje na závady způsobené
násilně nebo počítačovými viry.

9.2.

Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční
doba O dobu od termínu uplatnění reklamace po termín Odstranění vady.
9.3.

9.4.

Pokud Zhotovitel vadu neodstraní vdohodnutém termínu, má Objednatel právo
něm smluvní pokutu dle čl. 11 Smlouvy.

uplatňovat na
9.5.

Vady

vzniklé

neodbornou obsluhou nebo nevhodným užíváním odstraní Zhotovitel bez

zbytečného odkladu na náklady Objednatele.
4

Smluvní strany se dohodly na záručních dobách takto:
ı
Zhotovitel ručí Objednateli, že dodané Produkty GINIS po dobu 60 měsíců od jejich převzetı
Objednatelem budou vykazovat vlastnosti popsané vuživatelské dokumentaci a bude je
možno užívat kvuživatelské dokumentací popsanému účelu, a že vtěchto vlastnostech a
způsobech užití nebudou vykazovat žádné vady.
9.6.

odpovídá Objednateli, že dodané Produkty GINIS:
jsou provozovatelné na operačních a databázových prostředích výpočetních
dle
Specifikace
systémů
uvedené
v uživatelské
dokumentacı

9.7. Zhotovitel
-

v

-

u každého produktu
jsou autorskoprávně bez závad.

neodpovídá Objednateli za komplex informačních technologií, na kterých jsou
dodané Produkty GINIS provozovány a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklé chybou dílčích
částí nebo celého komplexu těchto informačních technologií.
9.8. Zhotovitel

do jednoho pracovního dne po obdržení reklamace
zahájí činnost směřující kodstranění vady a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace
předloží návrh na odstranění závad Produktů GINIS. V reklamaci je Objednatel povinen vadu
nahlásit telefonicky na číslo 567 304 247, nebo elektronickou poštou na adresu kms@kms.cz a
ve svém písemném podání vadu popsat, včetně údajů o tom, jak se vada projevuje.
9.9. Při vyřizování reklamací Zhotovitel

9.10. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci v termínu

dojednaném mezi Smluvními stranami.

10.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1.

Od Smlouvy

Smluvních stran.

možno odstoupit Z důvodu podstatného porušení Smlouvy některou ze
Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po

je

písemném doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní straně.

10.2.

Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:
-

-

-

prodlení Zhotovitele se splněním lhůty k předání díla delší než 90 dnů, pokud
k prodlení Zhotovitele nedošlo Z důvodů na straně Objednatele
neposkytnutí potřebné součinnosti ze Strany Objednatele, způsobilé ohrozit
řádné splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy, pokud bude Objednatel
ı
vprodlení sposkytnutím součinnosti déle než 90 dnů (lhůty ke splněnı
jednotlivých etap uvedených vSystému se prodlužují O dobu, po kterou je
Objed natel v prodlení)

nefunkčnost nebo závažné programové chyby zjištěné během Testovacího
provozu. Závažnou programovou chybou se rozumí, pokud Produkty GINIS
nesplňují nabízené parametry.
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11.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě Zhotovitelem zaviněného

11.1.

prodlení splnění sjednaných realizačních termínů

uvedené ve Smlouvě se Zhotovitelem zavazuje Objednateli uhradit smluvnı
pokutu ve výši 0,1 % znesplněné části hodnoty právě prováděného plnění za každý den
prodlení, nejvýše však do výše 5 % částky.

ı

dle specifikace

V případě nedodržení

lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Obiednatel
kúhradě, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1
částky
11.2.

k úhradě uvedené na této faktuře za každý započatý den prodlení, nejvýše však

%

do výše 5

%

částky.
11.3.

Fakturaci

za

události

uvedené vtomto článku budou Smluvní strany provádět

bezprostředně po ukončení řízení ke každé Z těchto událostí.

12.

ZÁVĚREČNÁ usTANovıšNí
12.1. Zhotovitel se zavazuje Obiednateli:
-

zabezpečit pro Objednatele v rozsahu podle jeho potřeb služby komplexní podpory provozu a
užití
-

Systému

udržovat a rozvíjet v rozsahu podle jeho potřeb na základě Smlouvy dodané aplikační

Produktů GINIS
Smluvní strany se dohodly, že podmínky, za nichž bude Zhotovitel poskytovat Obiednateli
plnění speciﬁkované v tomto odstavci, budou upraveny samostatnou smlouvou.

V případě

zániku závazku před řádným Splněním Smlouvy zavazují se Smluvní strany
uzavřít spolu dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12.2.

Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu formou dodatku ke Smlouvě upravit nově
příslušná ustanovení tak, aby byl podle možností maximálně zachován původní úmysl a cíl
12.3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení

nahrazovaných ustanovení Smlouvy.

12.4. Písemnost se považuje za

doručenou dnem, v němž kterákoliv ze Smluvních stran

její

doručení převezme, odmítne či jinak znemožníjejí převzetí.

Smlouva

vyhotovena ve čtyřech stejnopisech identiﬁkovaných výtiskem číslo
1 až 4, znìchž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouvu je možno měnit
pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními orgány obou Smluvních stran.

12.5.

12.6.

je

Seznam příloh:
Harmonogram implementace

Příloha č.1

produktů GINIS a počtu

Příloha č.2

Specifikace

Příloha č.3

Objednatele
Prohlášení O shodě

6

jejich

podlicencí přecházejících

na

12.7.

Smlouva nabývá

Smluvních

dnem podpisu

platnosti a účinnosti

obou

statutárními zástupci

stran.

V Českém

za

Brodě, dne

V Jihlavě, dne

Za Objednatele:

ŽŰŤŰ

Za Zhotovitelez
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jednatel Gordic spol. S r. O.
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Doložkaz

60
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40,
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potvrzuje se, že podmínky podminujıcı
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
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Příloha č.1

Harmonogram implementace
Termín

Popis etapy

dodávka
programového vybavení
dokumentací
vytvoření implementační analýzy
administrace systému
instalace na klientských počítačích

uživatelskou

S

__

proškolení klíčových uživatelů
lprožkolení všech uživatelů

7

dokončení převodu dat Z původního systému
předání Systému
spuštění testovacího provozu
Akceptace Systému

8

do 1 týdne od podpisu smlouvy
do 2 týdnů od p_o_dpiSu smlouvy
do 4 týdnů od podpisu smlouvy
do 5 týdnů od podpisu smlouvy
do 6 týdnů od podpisu_smIouvy_
do 8 týdnů od podpisu smlouvy
do 8 týdnů od podpisu smlouvy
do 60 dnů od podpisu smlouvy
začíná dnem předání dodávky
do 90 dnů od předání dodávky

Specifikace produktů GINIS a počtu jejich podlicencí přecházejících na

Objednatele
POČČÍ IÍCEÍICÍ

Popis

ADE - Administrace ekonomická
ÄDR - Administrace účetních rozvrhů
ADP - Administrace předkontací
GINIS UCR - Účetní a rozpočtové
Í"výstupy
GINIS ADA -Pıán akci
GINIS ROZ - Pořizovač rozpočtových dokladů
GINIS UCT - Pořizovač účetních dokladů
GINIS INU - Interface účetnictví a rozpočtu
GINIS
GINIS
GINIS

IA

IA

IA

U1

IA

IA

‹I>

N

lGıNıS ı=uc - Finanční účıávna

-#-

GINIS BUC - Komunikace S bankou
GINIS KDF- Kniha došlých faktur
GINIS POU - Poukazy
GINIS KOF - Kniha odeslaných faktur
GINIS PRE - Přepoukazy
GINIS POK- Pokladna
GINIS DDP - Příjmy
GINIS SML - Smlouvy a objednávky
GINIS MAJ -Evidence majetku
Rozklikávací rozpočet

-Ià

11
-I>

OJ

Ž

_

IA

UI
U-I

OO
IA

IA

Další rozšíření

Rozšíření

IISSP - STAT- kontolní chody PAP

Rozšﬁíenżíż-lRegistr plátců

DPH

POK plaltební kartv
Rozšíření- DDP vymáhání S vazbou na spisovouż službu Ginis
Rozšíření- DDP vazba na registr obyvatel Ginis
Rozšíření-

9

\Lš`-

Příloha

č.

3

Prohlášení 0 shodě

Přıloha

č.

3 - Prohlasení o shodě

Čestné prohláše 3

_\

o kompatibilitě, O existenci autorského díla
aplikační programový systém GORDIC GINIS (ve všech jeho verzích a variantách)
a

oprávnění tento programový systém šířit,
nastavovat, udržovat a v případě potřeby i upravovat,
učíněné níže uvedeného dne, měsíce aroku ﬁrmou GORDIC spol. sr. O. se sídlem
586 O1, IČO: 47 90 37 83, zapsanou vobchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl C vložka 9313, zastoupenou jednatelem lng.
vlıhlavě, Erbenova 4, PSČ

Jaromírem Řezáčem
Jednatel

_

ﬁrmy GORDIC spol. s r.

O.

prohlašuje čestně, že:

nabízený ekonomický informační systém GINIS je plně kompatibilní se stávajícím
Informačním systémem GORDIC GINIS Města Český Brod

programový systém GORDIC GINIS (ve všech jeho verzích a variantách)
Souborným autorským dílem a zároveň dílem zaměstnaneckým,

je

aplikační

ﬁrma GORDIC spol. S r. O. je výhradním vykonavatelem majetkov'ych_práv k celému
aplikačnímu programovému Systému GORDIC GINIS (ve všech jeho verzích a
variantách), k veškeré dokumentaci k tomuto programovému systému,
i

ﬁrma GORDIC spol. sr. 0. má na základě výkonu majetkových práv kaplikačnímu
programovému systému GORDIC GINIS (ve všech jeho verzích a variantách) k
veškeré dokumentaci ktomu programovému Systému na základě licenčních smluv se
všemi jeho autory ﬂhradní právo aplikační programový systém GINIS (ve všech jeho
veškerou dokumentaci ktomuto programovému systému
verzích a variantách)
i

-i

rozšiřovat (za úplatu dodávat kopie a poskytovat licence kužítí) ke
budoucím uživatelům,

všem jeho

GORDIC spol. S r. O. má dále na základě výkonu majetkových práv k aplikačnímu
programovému systému GORDIC GINIS (ve všech jeho verzích a variantách) k
veškeré dokumentací ktomuto programovému systému a na základě licenčních
smluv se všemi jeho autory ﬂhradní právo aplikační programový systém GINIS (ve
všech jeho verzích a variantách) veškerou dokumentaci ktomuto programovému
systému nastavovat, udržovata v případě potřeby upravovat,
firma

i

i

i

Toto prohlášení podepisují jako jednatel společnosti

S

ručením omezeným.

V Jıhlavě, dne 28. 11.2013
lng.

Jaromír Řezáč
J
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