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DODATEK čísr_o 3 »

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení

DATACENTRUM pro Windows

a jeho servisu

číslo smlouvy poskytovatele: 23 / 2007

číslo zakázky: 157 I 2866

(dále jen „smlouva") mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. 5.
Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 f Kamýk,
Zastoupené Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnostiIČ: 25631721 DIČ: , _ CZ25631721

Bak-spoje“_ Wow" —
(dále jen upmskytovatel“)

- na stranéjedné -

a

Městská část Praha—Libuš

Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš
Zastoupené Mgr. Jiřím Koubkem, starostou *
IČ“ 00231 142 DIČ: C200231 1,42

(dále jen „zákazník“)

- na straně druhé —

(společně pak „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavreni tohoto dodatku v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Poskytovatel prohlašuje, že:

1/ UPDATE poskytnutého programového vybavení bude od 25. května 2018 umožňovat dodržování pravidel pro
zpracování osobních údajů stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

2/ Tento UPDATE poskytnutého programového vybavení bude umožňovat:
- získat informace o tom, který uživatel v jaký čas a na jakém počítači byl přihlášen do systému,- získat informace otom, který uživatel v jaký čas a ze kterého počítače procházel klíčovými uzly systému,- .evidencí výstupů ze systémů, tedy který uživatel a vjakém časepřipravil některou sestavu nebo soubor,— evidenci změn (kdo a kdy povedl změnu osobního údaje, hodnota před změnou a hodnota po změně),— provedeni výpisu osobních údajů ve formě a na nosičích vhodných k předání subjektu údajů,- provedeni výmazu, případně pseudonymízace osobních údajů.

3/ Poskytovatel se zavazuje, že po stanovení certifikačních autorit pro provádění auditů mzdových a personálních
info mačn ch systémů, zda tento systém splňuje podmínky GDPR, požádá některou ztěchto certifikačních autorit o
provedení takové auditu pro programové vybavení DATACENTRUM 1 a výsledek tohoto auditu předá Zákazníkovi.

4/ UPDATE nebude pro zákazníka znamenat žádné zvýšené náklady, nad rámec sjednaných lateb dle smlouvyJ  
V Praze dne:

f»_\ V Praze dne:

   Mgr. Jiří Koubek
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—— s %,;gfmnxffog
DODATEK čÍSLO 2 *“ '“ U *) *“ U 3

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení

DATACENTRUM pro Windows (DC1-MZDY)

a jeho servisu

čislo smlouvy poskytovatele: 23 I 2007

číslo zakázky: 157 I 2866

 

  

* * (dále jen „smlouva“) mezi 4: %;. íXÚ/v/

DATACENTRUM systems & consulting, a. 5.

Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,

Zastoupené lng. Petrem Luckým, členem představenstva společnosti

IČ: 25631721 DIČ: 1721

Bank. spojeni:

as“) účtu _(dále jen „poskyto

- na stranějedné -

a

Městská část Praha — Libuš

Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupená Mgr. Jiřim Koubkem, starostou městské části

IČ: 00231142 DIČ: C200231142

(dále jen ,.zákaznik“)

- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany")

Na základě zakoupení licence nadstavbového modulu Exekuce pro mzdovou agendu, se smluvní strany

dohodly, že se mění část bodu č. 3. přílohy č. 2 smlouvy a to takto:

3. Ceny:

Ceny za servis programového vybavení DC1

 

 

a) Poskytování UPGRADE a UPDATE verzi s garancí legislativních změn 2.684,- Kč! čtvrtletně

b) Zákaznická podpora — standardní (distribuce verzi, HOT-LINE, ") 842,- Kč/ čtvrtletÉ

CELKEM: 3.526,- Kč/ čtvrtletně

Ostatní ujednání bodu 6. 3 přílohy č, 2 smlouvy zůstávají beze změny.

Nová fakturace dle bodu č. 3. přílohy č. 2 bude zahájena od 3.012015.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto

dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní body smlouvy

zůstávají nezměněny.

V Praze dne: V Praze dne: fé.W
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnul/programového vybaveni značky DA TACENTRUM pro Windows a jeho servisu 23/A2007
\ a} .

\ DODATEKČÍSLO1 af; G ? 3 O zi lt 028
] Smlouvy o poskytnutí programového vybavení

, DATACENTRUM pro Windows (DC1-MZDY)

ajeho servisu

 

 

číslo smlouvy poskytovatele: 23 I 2007

číslo zakázky: 157 I 2866

(déle jen „smlouva“) mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,

Zastoupená Ing. Petrem Luckým, členem představenstva společnosti

IČ: 25631721 DIČ: C225631721

(dále jen „pcskytovatel“)

- na stranějedné -

a

Městská část Praha — Libuš

Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

lČ: 00231142 DIČ: 0200231142

Bank. spojení: _ číslo účtu _

(dále jen „zákazník")

- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany“)

Na základě zakoupení licence nadstavbových modulů — PaO — Přihlášky a odhlášky na ČSSZ, ELDP —

Evidenční listy důchodového pojištění, PVPOJ — Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, NEMPRI -

Příloha kžádosti o dávku nemocenského pojištění a Účetní doklad, pro mzdovou agendu, se smluvní strany

dohodly, že se mění část bodu č. 3. přílohy č. 2 smlouvy a to takto:

3. Ceny:

Ceny za servis programového vybavení DC1

 

a) Poskytování UPGRADE a UPDATE verzi s garancí legislativních změn 2.600,— Kč! čtvrtletně

b) Zakazmcka podpora — standardni (distribuce vem, HOT-LINE, ...) 800,- Kč! čtvrtletně

CELKEM: 3.400,- Kč! čtvrtletní

Ostatní ujednání bodu č. 3 přílohy č. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

Nová fakturace dle bodu č. 3. přílohy č. 2 bude zahájena od 2.QI2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto

dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti a platností dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní body smlouvy

zůstávají nezměněny.

V Praze dne: V Praze dne:

 

Mgr. Jiří Koubek
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Smlouva o poskytnutí

programového vybavení značky DATACENTRUM
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číslo smlouvy poskytovatele: 23 / 2007

číslo zakázky: 157/2866

uzavřená dle § 269, odst. 2 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník

a v souladu 5 § 46 a nás|. autorského zákona

Dnešního dne uzavřely

DATACENTRUM systems & consulting, a. 5.

Se sídlem Kloboukova 77/1235. 148 00 Praha 11,

Zastoupené panem Ing. Petrem Luckým, výkonným ředitelem a členem představenstva společnosti,

IC: 25 6317 21, DIČ: CZ 25 6317 21.

(dále jen .,poskytovatel“)

- na straně jedné -

Městská část Praha — Libuš,

Uřad městské části,

se sídlem Libušská 35. 142 00 Praha 4 — Libuš,

Zastoupené panem Petrem Mrázem, starostou,

IČ: 00231142, DIČ: C200231142

Bank. spojeni:
  

(dále jen „zákazník“)

- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o poskytnutí programového vybavení značky DATACENTRUM pro WINDOWS - MZDY

a jeho servisu:

Me'stské'éXsr/iaha Libis" ' " í * ‘157/2‘867;
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Smlouva o poskytnutí programového vybavení znaĚky DATACENTRUM a jelE servisu
 _é-2§/,2007

1. Úvodní ustanovení

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádné založenou a zapsanou podle českého

právního řádu vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, číslo vložky

5092.

Poskytovatel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními prostředky a vlastní

všechny potřebné registrace k řádnému plnění této smlouvy.

Zákazník prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

1.4.1. Příloha č. 1, která obsahuje charakteristiku programového vybavení DATACENTRUM pro

Windows — MZDY, cenu, platební podmínky a označení kontaktních osob.

1.4.2. Příloha č. 2, která specifikuje poskytování servisních služeb k programovému vybavení

DATACENTRUM pro Windows — MZDY ze strany poskytovatele zákazníkovi a tomu

odpovídající závazek zákazníka zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu uvedenou v příloze č.

2.

2. Předmět smlouvy

2.1.

2.2.

Zákazník tímto zadává u poskytovatele a poskytovatel souhlasí stím, že poskytne zákazníkovi

následující plnění:

2.1.1. Poskytovatel poskytne zákazníkovi programové vybavení DATACENTRUM specifikované

v příloze č. 1.

2.1.2. Poskytovatel poskytne zákazníkovi v souladu s § 46 a násl. autorského zákona nevýlučné

nepřenosné právo užití programového vybavení DATACENTRUM v rozsahu specifikovaném

v příloze č. 1 a zajistí jeho implementaci.

2.1.3. Poskytovatel poskytne zákazníkovi servisní služby k programovému vybavení

DATACENTRUM v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2.

Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za plnění poskytnuté podle této smlouvy ceny uvedené

v jednotlivých přílohách.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

3.2.

3.3.

Veškeré ceny podle této smlouvy jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Výše cen je stanovena

ke dni uzavření smlouvy a jakákoliv změna je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran,

není-Ii výslovně stanoveno jinak. Veškeré ceny podle této smlouvy jsou uvedeny v českých

korunách.

Ke všem cenám podle této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Ceny dle této smlouvy jsou splatné na základě faktur vystavených poskytovatelem — daňových

dokladů, jejichž splatnost činí čtrnáct (14) dnů ode dne jejich vystavení, není-Ii dohodnuto jinak.

V případě prodlení s placením kterékoli faktury je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi úrok

z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Náhrada škody

4.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních

předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a

k minimalizaci vzniklých škod.

4.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněnými zásahy do programového

vybavení DATACENTRUM ze strany zákazníka nebo třetích osob, popř. jeho užíváním jinak než

v souladu s touto smlouvou.

Méstsiě část PrahařLibuš * _* 2 ' 757/2366
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4.3.

 

Obě smluvní strany se shodují vtom, že celková odpovědnost poskytovatele za nároky vzniklé

nedodržením smlouvy nebo jinak s ní související se řídí § 379 Obchodního zákoníku.

5. Ochrana informací a duševního vlastnictví

5.1.

5.2.

5.3.

Poskytovatel se zavazuje, že informace, které získá o zákazníkovi při provádění činnosti podle této

smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, bude považovat za důvěrné (dále jen „důvěrné

informace").

Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu zákazníka nezveřejní důvěrné

informace, ani je neposkytne či jinak nezpřístupní osobám jiným než jsou osoby zaměstnané nebo

najaté poskytovatelem pro realizaci smlouvy. Poskytování důvěrných informací těmto osobám musí

být provedeno pouze v míře potřebné pro realizaci této smlouvy a tyto osoby musí být poučeny o

povinnosti ochrany důvěrných informací.

Poskytovatel prohlašuje, že programové vybavení DATACENTRUM má charakter

zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58, odst. 1 a ?, autorského zákona a bylo vytvořeno

zaměstnanci společností v rámci plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, popř. bylo

vytvořeno na objednávku. Poskytovatel je oprávněn svým jménem a na svůj účet vykovávat

majetková autorská práva k dílu.

5.4. Zákazník se zavazuje zabezpečit předané programové vybavení před neoprávněným přístupem

nebo manipulací, které mohou mít za následek jeho užití vjiné organizaci bez souhlasu

poskytovatele, popřípadě jiný zásah do autorských práv poskytovatele. Bez souhlasu

poskytovatele není zákazník oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do programového

vybavení DATACENTRUM, provádět jeho změny nebo úpravy ani jej užívat jinak než v souladu

s touto smlouvou.

6. Trvání a ukončení smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.2. Právo užití programového vybavení DATACENTRUM poskytuje poskytovatel zákazníkovi na dobu

neurčitou a to po dobu platnosti této smlouvy.

6.3. Poskytování služeb údržby kprogramovému vybavení DATACENTRUM je sjednáno na dobu

neurčitou.

6.4. Poskytovatel i zákazník mohou vypovědět tuto smlouvu kdykoliv po podpisu smlouvy bez udání

důvodu, a to písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet 1.

kalendářní den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.5. Zákazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností pokud:

6.5.1. práva třetích osob přes opatření učiněná poskytovatelem a přes součinnost zákazníka řádně

poskytnutou k těmto opatřením znemožňují zákazníkovi užití programového vybavení

DATACENTRUM.

6.5.2. je poskytovatel v prodlení s předáváním prací ve stanovených termínech nebo zapracováním

změn předpisů déle než 90 dnů.

6.5.3. poskytovatel porušuje ustanovení dle článku 5 této smlouvy.

6.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností pokud:

6.6.1. je zákazník v prodlem’ s úhradou ceny déle než 90 dní;

6.6.2. zákazník poruší autorské právo ve vztahu k předmětu této smlouvy.

6.7 Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní

straně.

Městská část Praha— . Libuš " ' 3 * * * _ — “ ' * * ’W72866



Sglouva qposfiytflnj programového vybavení značky DA TACENT/{UM a jeho servisu , č. 23 / 2007

7. Jiná ujednání

7 1. Každá ze smluvních stran jmenuje kontaktní osoby, které zastupují zájmy příslušné smluvní strany,

přijímají požadovaná rozhodnutí nebo zajišťují bezodkladné přijetí příslušných opatření a starají se o

dobrou spolupráci mezi smluvními stranami. Kontaktní osoby a kontaktní adresy a telefonní/faxové

čísla jsou uvedeny v příloze číslo 1 - 4 dle bodu 1.4.1. - 1.4.2. této smlouvy.

7.2. Každé oznámení poskytnuté jednou stranou druhé straně podle této smlouvy, bude druhé straně

zasláno písemně, popřípadě elektronickou poštou nebo faxem a následně písemné potvrzeno

odesílatelem oznámení. Oznámení je účinné vpřípadě jeho písemné formy jeho doručením,

v případě elektronické či faxové formy doručením písemného potvrzení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami, není-Ii ve smlouvě uvedeno jinak.

8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Zákazník i poskytovatel

obdrží jeden originál této smlouvy.

8.3. Ke dni 31.3.2007 zaniká platnost a účinnost smlouvy o dílo č. 268/2000 (programové vybavení

DC-SAM).

VPrazedne..„.. ..... VPrazedne_„ ..... . ......

 

DATACEN ! RUN?,' _ . :;

systems & (onsuling, a.s.

Kloboukova 77/1235, P/aha 11, 148 00

"'++420 267 906 111, F+*420 267 906 222

IC;2583172‘\ DIČ10225631721
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Sní/cava a_poskytnutí programového vybavení značky DA TACENTRUM a jeho servisu if č. 23/2007

Příloha č. 1

1. Programové vybavení DATACENTRUM pro Windows — MZDY umožňuje evidenci všech údajů

potřebných pro zpracování mzdové agendy a jejich zpracování vsouladu splatnými mzdovými

předpisy včetně vytvoření potřebných výstupů (např. výplatní páska potvrzení pro zaměstnance

výstupy pro orgány státní správy— Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad, Zdravotní

pojišt'.ovny)

 

2. Předání do rutinního provozu obsahuje:

- implementací programového vybavení na osobní počítač objednatele. Projekt je napsán ve

Visual FOXPRO (programy budou předány v přeloženém tvaru). Minimální konfigurace počítače je

PC 486 kompatibilni s IBM a operačního systému MS-DOS verze 5.0. a vyšší nebo WIN'98 a vyšší

s mechanikou pro čtení CD-ROM.

- nastavení přístupových práv a konfigurace systému;

- zaškolení uživatele.

3. Na programovém vybavení bude zpracováván následující počet právních subjektů zákazníka: 1 (jeden)

4. Zhotovitel se zavazuje nastavit přístupová oprávnění pro 1 uživatele.

5. Kontaktní osoby:

a) Kontaktní osobou za stranu zákazníka při implementaci programového vybavení

DATACENTRUM pro Windows — MZDY je paní Hana Malátková, tel. 244 090 101, fax: 241 727

864, email: ekonom@graha-iibuscz.

Adresa instalace: Libušská 35, Praha 4.

b) Kontaktní osobou za stranu poskytovatele při implementaci programového vybavení

DATACENTRUM pro Windows je Ing.Jiří Schwarzbacher, tel.: 267 906 111, fax: 267 906 222,

e-mail:jiri.schwarzbacher©datacentrum. oz.

6. Ceny-.

a) Cena za uživatelská práva je stanovena dohodou ve výši :

Licence DATACENTRUM pro Windows - Mzdy (licence do 100 OSČ) 23.900,-

Modul Elektronický přenos do banky (CS) 0,-

Sleva 30% -7.170,—

Cena licence po slevě 16.730,-

b) Cena za převod a implementaci je stanovena dohodou ve výši:

Převod dat zdarma

Implementace 950 ,-/hodina

c) Cena za cestovné a za zaškoleníje stanovena dohodou ve výši:

Cestovné 500,— Kč/ paušál

Zaškolení (jednodenní) 2.500,- Kč/ osoba

Fakturace za uživatelská práva dle jmenovaných položek a implementaci bude provedena po

podpisu smiouvy. Fakturace za převod dat bude provedena na základě dodacího listu

vystaveného poskytovatelem.
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Příloha č. 2

1. Servis k programovému vybavení DATACENTRUM zahrnuje:

a) UPGRADE (základní verze pro běžný rok) a UPDATE programového vybavení

— v návaznosti na změny předpisů tyto neprodleně promítnout do programového vybavení;

změny budou do programového vybavení zapracovány od okamžiku jejich účinností,

— zajišťovat další rozvoj programového vybavení.

b) Zákaznickou podporu k programovému vybavení :

»- distríbuovat zákazníkovi průběžně nové verze (UPGRADE, UPDATE),

— zajišťovat telefonické konzultace pro zákazníka HOT LINE,

— předávat informace k technickému řešení požadavků zákazníka,

- zasílat dodatky k uživatelské dokumentaci,

— poskytovat informační servis prostřednictvím uživatelského BULLETINU,

— poskytovat informační servis na síti INTERNET,

— řešit uživatelské požadavky.

2. Kontaktní osoby:

a) Kontaktní“ osobou za stranu zákazníka pro oblast servisu programového vybavení

DATACENTRUM pro Windows — MZDY je paní Hana Malátková, tel. 244 090 101, fax: 241 727

864, email: ekonomjďgraha-líbuscz. Adresa instalace: Libušská 35, Praha 4.

b) Spojení na poskytovatele pro účely konzultací: tel. 267 906 111, fax: 267 906 222, e—mail:

hotline@datacentrum.cz, Obchodm’ oddělení: Kloboukova 77, 148 00 Praha 11,

tel.: 267 906 111, e-mail: obchodfď'datacentrum.cz.

 

3. Ceny:

DATACENTRUM pro Windows — MZDY

a) Poskytování UPGRADE a UPDATE verzi

s garancí legislativních změn: 2.000,—/ čtvrtletí

b) Zákaznická podpora

(distribuce verzí, HOT-LINE, ..): 500,—l čtvrtletí

Cena bude aktualizována zhotovitelem na základě:

a) vývoje indexu cen tržních služeb vydávaného Českým statistickým úřadem za období od data

“%. poslední aktualizace smlouvy,

*“ %“ b) rozšíření programového vybavení 0 další adresáře (např. o další právní subjekty),

c) instalace atypické verze programového vybavení,

d) rozšíření program. vybavení 0 další počítačové stanice, 0 návazné moduly a účelové programy,

e) funkčního zhodnocení programového vybavení (nadstavbové sestavy a moduly).

Cena vsouladu s písm. a) tohoto článku platí minimálně po dobu jednoho roku od data podpisu

smlouvy a zhotovitel ji může upravit na základě doručení dodatku zákazníkovi. Cena může být

aktualizována v souladu s písm. b) — e) tohoto bodu od 1. dne měsíce následujícího, kdy došlo ke

změně v poskytovaných službách v souvislosti 3 písm. b) —— e). Nová cena bude součástí dodatku

k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

Fakturace za poskytování UPGRADE, UPDATE verzí a za zákaznickou podporu bude prováděna do

31.1.; 30.4., 31.7. a 31.10. vaktuálním čtvrtletí ve výši sjednané ceny dle přílohy č. 2. . Fakturace bude

zahájena od 1.4.2007.

4. Dodatečné služby a moduly

Na základě písemné objednávky na adresu poskytovatele (Kloboukova 77, 148 00 Praha 11, faxem:

267 910 847, elektronickou poštou: obchod@datacentrum.cz) je možné objednat dodatečné služby

příp. moduly. Cena těchto služeb se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele. Na základě objednávky

bude poskytovatelem zaslána cenová kalkulace, po jejímž písemném odsouhlasení zákazníkem dojde
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kjejímu plnění. Poskytnutí takovéto služby nebo modulu bude potvrzeno po provedení, protokolem

nebo dodacím listem a podepsáno zákazníkem.
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