SMLOUVA
LICENCE A PROVOZ

Smlouva o licenci a provozu aplikace SENECA
uzavřená podle § 2358 zákona č 89/2012 (dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany
Název firmy:
Sídlem:
IČ:

Mgr. Ladislav Groh
Choteč 125, 507 81 Lázně Bělohrad
65691202

dále jako Poskytovatel
a
Škola, organizace:
Sídlem:

___________________________________________
___________________________________________

IČ:
Zástupce:
dále jako Nabyvatel:

___________________
___________________________________________

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí licence Nabyvateli na použití on-line webové aplikace
Seneca (dále jen Aplikace) ze strany Poskytovatele a zajištění jejího technického provozu

2.1. Licence
Nabyvatel bere na vědomí, že mu poskytovatel poskytuje nevýhradní, nepřevoditelnou a
časově neomezenou licenci na použití aplikace Senenca jako celku.
Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena Nabyvateli v této
smlouvě. Aplikace je chráněna zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a
dohodami o duševním vlastnictví. Poskytovatel vlastní veškerá vlastnická a autorská práva a
práva vztahující se k duševnímu vlastnictví týkající se Aplikace.

2.2. Technický provoz a dohled
-

Zhotovitel zajistí technický provoz aplikace na svých serverech a poskytne
aplikaci jako službu. Zhotovitel garantuje 99% dostupnost aplikace během
každého kalendářního měsíce.

3. Asistence při implementaci – v ceně aktivačního poplatku
Poskytovatel poskytne Nabyvateli technickou pomoc při implementaci v rozsahu dvou hodin.
Podporu může Nabyvatel čerpat formou telefonické konzultace, zasláním e-mailových
dotazů, poskytnutím vzdálené podpory na PC.

4. Technická podpora
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli technickou podporu během provozu
aplikace. Jednotlivý incident musí být nahlášen na e-mail info@seneca.cz. Incidentu bude
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přiřazen ticket pod kterým bude celý incident veden. V e-mailu musí být uvedeny kontaktní
údaje pro komunikaci – jméno osoby, telefon a e-mail a popis problému.

5. Cena
Cena za aktivační poplatek 9.600,- Kč je splatná na základě faktury vystavené
Poskytovatelem.
Cena za technický provoz a dohled je splatná 1x za rok zpětně ve výši _______________ Kč
na základě faktury vystavené poskytovatelem nejpozději v 10.měsíci po podpisu smlouvy a
následně každý rok. Řešení jednoho incidentu technické podpory 590,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

6. Odmítnutí odpovědnosti
Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel vůči Nabyvateli nenese
odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné a exemplární škody,
včetně mimo jiné škod způsobených ztrátou zisku, dobrého jména, používání, dat a dalších
blíže neurčených škod, a to i v případě, že byl Poskytovatel na možnost takových škod
upozorněn, které jsou následkem následujících činností:
•
•
•

Používání nebo nemožnost používání Aplikace
Nemožnost používání Aplikace za účelem přístupu k obsahu nebo datům nebo
V jakékoliv jiné záležitosti související s používáním Aplikace

7. Sankční ujednání
Dojde-li na straně Nabyvatele k prodlení se zaplacením faktur za plnění dle této smlouvy a
případných dalších provedených objednávek, bude objednatelem zhotoviteli zaplacena
smluvní pokuta ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Obě
smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a že s ní v tomto znění souhlasí
a že si jsou vědomy závazků z této smlouvy vyplývajících.

V Jičíně dne ...............................

-----------------------------------------------Poskytovatel

-----------------------------------------------Nabyvatel

