
 

   

 

Často kladené otázky 

Změny smlouvy o programu SELECT (a E365, EPS) 
Dnešní datum: 1. listopadu 2022 

Účelem tohoto dokumentu je zodpovědět všechny předpokládané dotazy a jasně 
a srozumitelně informovat o obsahových a procesních změnách v našich komerčních 
smlouvách, včetně SELECT, E365 a EPS. 

 

 

Co je to smlouva o programu SELECT?  
Smlouva o programu SELECT je naše hlavní licenční smlouva, která definuje právní 
parametry toho, jak mohou klienti používat náš software a služby a na co mají od 
společnosti Bentley nárok. Ačkoli se smlouva nazývá SELECT Program Agreement, je 
také podmínkou pro další licenční programy, včetně Enterprise 365 (E365) 
a Enterprise 365 Public Sector (EPS nebo EPS-365). 
 
Proč smlouvu SELECT měníme?  
Kromě aktualizace obsahu zefektivňujeme proces uzavírání smluv v souladu 

s osvědčenými postupy v oboru i s našimi současnými podnikovými licenčními 
programy. Další podrobnosti o změně smluvního procesu jsou uvedeny v otázce níže. 
 

Jaké jsou změny? Jaký to má přínos pro naše klienty?  
Struktura smlouvy: Současná smlouva o programu SELECT je platformou nebo 
rámcem s přílohami, které pokrývají konkrétní podmínky programu nebo 
tematické oblasti. Nová struktura zahrnuje tři samostatné smlouvy platné pro 

každý z našich komerčních programů (SELECT, E365, EPS); klienti uzavřou 
samostatnou, nezávislou smlouvu specifickou pro komerční program, který si 
předplatí. Klienti nyní budou souhlasit s podmínkami vztahujícími se pouze na 
konkrétní komerční program, který si předplácejí. 

Aktualizace smlouvy: Poslední aktualizace smlouvy proběhla v roce 2014, takže 
bylo třeba ji obnovit. Pro usnadnění procesu revize budeme mít k dispozici verzi 
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s vyznačenými změnami pro manažery smluv, pracovníky zadávání zakázek 
a všechny ostatní, kteří potřebují podrobný přehled o tom, co se změnilo a proč. 

Jaký budou mít změny dopad? Jak budou klienti podepisovat smlouvy? 
Díky tomuto zjednodušenému procesu podepisování se můžeme vyhnout některým 
krokům. Klienti obdrží nabídkový dokument, který obsahuje adresu URL. Na tomto 
odkazu může klient získat přístup nejen ke smluvním podmínkám, ale také k pokynům 

vysvětlujícím novou strukturu smlouvy a rozdíly mezi starými a novými smlouvami. 
Přijetím našich standardních smluvních podmínek mohou klienti jednostranně dokončit 
smluvní proces pouhým vrácením podepsaného nabídkového dokumentu společnosti 
Bentley. U mnoha klientů by to mělo výrazně urychlit transakce (uzavření smlouvy). 

Tři nové smlouvy se týkají programů SELECT, E365 a EPS. A co CSS? 

CSS se nemění, ale podmínky CSS jsou nyní začleněny ve smlouvách SELECT a E365. 
Poplatky E365 MUSÍ být financovány prostřednictvím CSS, takže tyto podmínky budou 
pro předplatné E365 vždy relevantní. V rámci programu SELECT vyžadují financování na 
základě CSS pouze některé nabídky (např. PWDI), takže tyto podmínky budou pro 
předplatitele relevantní pouze v případě, že budou využívat služby způsobilé pro CSS. 


