VÝTISK:

číslo smlouvy Objednatel

2022005

číslo smlouvy Dodavatel

Silnice LK a.s.

a

AUTOCONT a.s.

KUPNÍ SMLOUVA
Obměna serverů
Z21049
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uzavřená podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Smlouva“)
Název společnosti:

Silnice LK a.s. (dále jen „Kupující“)

Sídlo:

Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, 466 05

Spisová značka:

B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

Ing. Petr Správka, předseda představenstva
Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva

IČO:

287 46 503

DIČ:

CZ28746503

Telefon:

488 043 235

E-mail:

info@silnicelk.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-9618960207/0100

Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
a
Název:

AUTOCONT a.s. (dále jen „Prodávající“)

Sídlo:

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Spisová značka:

B 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupení společnosti:

Ing. Martin Stejskal, člen představenstva

IČO:

04308697

DIČ:

CZ04308697

Telefon:

910 975 112

E-mail:

prodej.liberec@autocont.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

6563752/0800

Osoba oprávněná ve věcech
smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
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PREAMBULE
(A)

Prodávající je dodavatelem zboží, a to zejména Hardware, Licencí Software a Souvisejícího
plnění, s dostatečnými zkušenostmi a know-how v oblasti dodávek, implementace a správy
serverových, datových a síťových prvků, virtualizačních platforem VMware a Hyper-V a
technologií Microsoft Windows Server, Exchange Server, SQL Server a Sharepoint Server.

(B)

Tato Smlouva upravuje vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím, který vzešel z výsledku veřejné
zakázky malého rozsahu ve smyslu § 31 ZZVZ (jak je tento pojem definován níže) s názvem
„Obměna serverů“ („Veřejná zakázka“).

(C)

Kupující vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech hodnocených nabídek podaných v rámci Veřejné
zakázky Kupující se rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Prodávajícího a
Prodávající je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této
Smlouvě a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat
v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

(D)

Kupující má zájem na obnově svých serverů, k čemuž poptává dodávku serverové infrastruktury
s 2 severy, 1 diskovým polem, zálohovacím úložištěm NAS a licencemi k potřebnému Softwaru.

(E)

Kupující má zájem o koupi Hardware specifikovaného v Příloze č. 2 („Předmět koupě“) a dodání
Souvisejících plnění specifikovaných v Příloze č. 2 ze strany Prodávajícího a Prodávající má
zájem za podmínek sjednaných v této Smlouvě Kupujícímu prodat Předmět koupě a poskytnout
Související plnění.

1.

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1

Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto Článku 1.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou
uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:
(a)

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

(b)

„Důvěrné informace“ má význam uvedený v Článku 10.1;

(c)

„Faktura“ má význam uvedený v Článku 6.5;

(d)

„Hardware“ znamená veškeré hmotné součásti počítačových systémů a veškeré
související vybavení hmotné povahy spolu se vším příslušenstvím, a včetně veškeré
související dokumentace;

(e)

„Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

(f)

„Instalace“ znamená:
(i) v případě Hardware provedení veškerých činností nezbytných k uvedení Hardware
do plného provozu v souladu s jeho specifikacemi zahrnující mimo jiné umístění
na místo v rámci místa odevzdání, připojení k síti elektrické energie a propojení
s ostatními hardwarovými prostředky v IT prostředí objednatele, a
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(ii) v případě Software provedení veškerých činností nezbytných k uvedení Software
do plného provozu v souladu s jeho specifikacemi;

1.2

(g)

„IT prostředí Kupujícího“ znamená pro účely této Smlouvy veškerý Hardware
ve vlastnictví Kupujícího a Software, ve vztahu, k němuž je Kupující nositelem potřebných
oprávnění a je používaný společně s Hardware, nebo Hardware a Software využívaný
Kupujícím na základě jiného právního titulu. Jedná se zejména o servery, diskové pole
a stanice, pasivní a aktivní datová infrastrukturu (kabeláže, switche, VPN linky apod.);

(h)

„Kupní cena“ má význam uvedený v Článku 6.1;

(i)

„Kupující“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

(j)

„Licence“ má význam uvedený v čl. 8.

(k)

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;

(l)

„Prodávající“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

(m)

„Předmět koupě“ má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy;

(n)

„Software“ znamená veškeré programové vybavení (zejména počítačové programy
či jejich části ve smyslu Autorského zákona), stejně jako další věci či jiné majetkové
hodnoty, které s programovým vybavením souvisí a jsou určeny ke společnému užívání
s tímto programovým vybavením, včetně veškeré související dokumentace a updatů tohoto
programového vybavení, avšak s výjimkou Hardware;

(o)

„Související plnění“ znamená a) nezbytnou součinnost za účelem seznámení
se s vlastnostmi či způsobem užívání dodaného Předmětu koupě, b) proškolení pracovníků
Kupujícího v užívání Předmětu koupě podle pokynů Kupujícího, c) odvoz a likvidaci
vyřazené výpočetní techniky Kupujícího podle pokynů Kupujícího, d) poskytnutí Licencí
na dodaný Software a e) migraci na nové podmínky ve smyslu Přílohy č. 2 Smlouvy.

(p)

„Veřejná zakázka“ má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy;

(q)

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů;

(r)

„Záruka za jakost“ má význam uvedený v Článku 9.2;

(s)

„ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů;

(t)

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:
(a) Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle
a naopak.
(b) Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
(c) Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle
a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních
předpisů České republiky.
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(d) V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text těla
této Smlouvy.
(e) Pojem újma znamená vždy újmu na jmění (škodu) a dále vždy i nemajetkovou újmu. Toto
ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu
v případech porušení povinností dle této Smlouvy.
2.

ÚČEL SMLOUVY

2.1

Účelem této Smlouvy je zabezpečení dodání Předmětu koupě v množství a rozsahu dle Přílohy
č. 2 a poskytnutí Souvisejících plnění pro Kupujícího.

3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1

Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu Předmět koupě,
umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout mu Související plnění,
a povinnost Kupujícího řádně dodaný Předmět koupě převzít, přijmout Související plnění
a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.

3.2

Předmětem této Smlouvy je rovněž povinnost Prodávajícího provést Instalaci a migraci dle
Přílohy č. 2 včetně případné likvidace odpadů vzniklých při Instalaci. Ustanovení této Smlouvy
týkající se Předmětu koupě se přiměřeně uplatní na provedení Instalace Prodávajícím
a na poskytnutí Souvisejících plnění.

4.

DOBA A MÍSTO ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

4.1

Prodávající je povinen vypracovat a předat ke schválení Cílový Koncept Kupujícímu do 2 týdnů
od účinnosti smlouvy. Kupující Cílový Koncept písemně schválí nejpozději do 2 týdnů od
předání.

4.2

Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a poskytnout část Souvisejícího
plnění spočívající v poskytnutí Licencí na dodaný Software v termínu do 18-ti týdnů od schválení
Cílového Konceptu Kupujícím.

4.3

Místem odevzdání Předmětu koupě a poskytnutí Souvisejících plnění je sídlo Kupujícího.

4.4

Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí
v místě odevzdání Předmětu koupě a včas mu to oznámí. Ustanovení § 2090 a § 2091 Občanského
zákoníku se na smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy nepoužijí.

4.5

Prodávající je povinen provést Instalaci a migraci v místě odevzdání Předmětu koupě,
a to nejpozději do 6-ti týdnů od předání Předmětu Koupě dle čl. 4.2.

5.

SPLNĚNÍ POVINNOSTI ODEVZDAT PŘEDMĚT KOUPĚ A JEHO PŘEVZETÍ

5.1

Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Předmět koupě v jakosti, množství a provedení
určeném v souladu s touto Smlouvou včetně příloh a s právními předpisy, které se na Předmět
koupě vztahují.

5.2

Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady a dokumentaci potřebné k převzetí a užívání
Předmětu koupě. Mezi tyto dokumenty náleží rovněž poskytnutí Licencí na dodaný Software,
které tvoří součást Souvisejících plnění.

5.3

Kupující není povinen převzít Předmět koupě nesplňující podmínky dle Článku 5.1 anebo
vykazující vady anebo pokud s Předmětem koupě Prodávající nepředal Kupujícímu doklady
a dokumentaci dle Článku 5.2.
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5.4

Bylo-li převzetí Předmětu koupě Kupujícím odmítnuto, je Prodávající povinen zjištěné vady
na vlastní náklady neprodleně odstranit a vyzvat Kupujícího k opětovnému převzetí Předmětu
koupě.

5.5

Odevzdá-li Prodávající větší množství věcí tvořících Předmět koupě, než bylo ujednáno, není
kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství, byť by je Kupující bez zbytečného odkladu
neodmítl. Kupující je oprávněn dle své volby odevzdání přebytečného množství věcí tvořících
Předmět koupě přijmout nebo je může odmítnout.

5.6

Strany okamžik převzetí Předmětu koupě Kupujícím stvrdí podpisem dodacího listu, který
vyhotoví Prodávající ve dvou (2) vyhotoveních. Jedno (1) vyhotovení dodacího listu obdrží
Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.

5.7

Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem řádného provedení
Instalace. K tomuto okamžiku zároveň přechází na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu
koupě.

6.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Předmět koupě kupní cenu („Kupní cena“). Kupní
cena činí 1.828.100 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet osm tisíc jedno sto korun českých)
bez DPH.

6.2

Ke Kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy
ke dni zdanitelného plnění.

6.3

Kupní cena zahrnuje odměnu za veškeré plnění dle Smlouvy, tj. Kupní cena zahrnuje zejména
cenu za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu včetně nákladů na balení a označení Předmětu
koupě, cenu za poskytnutí Souvisejících plnění, dopravu a veškeré náklady spojené s plněním této
Smlouvy a provedení Instalace a migrace.

6.4

Kupní cena je stanovena jako maximální možná a nepřekročitelná.

6.5

Kupní cena bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat údaje
v souladu s § 29 Zákona o DPH, § 435 Občanského zákoníku, označení této Smlouvy a další
náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy („Faktura“).
Dnem zdanitelného plnění je den vzniku práva na zaplacení Kupní ceny.

6.6

Právo na zaplacení Kupní ceny a vystavení Faktury Prodávajícímu vzniká v den řádného
provedení Instalace a migrace. Řádné provedení Instalace podléhá schválení Kupujícím.

6.7

Kupní cena bude hrazena přímo na bankovní účet Prodávajícího specifikovaný na Faktuře.

6.8

Doba splatnosti pro oprávněně a řádně vystavenou a doručenou Fakturu je třicet (30) dnů
od doručení Faktury Kupujícímu. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním
dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu
Kupujícího dojde odepsáním částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného
na Faktuře.

6.9

Kupující má po dobu splatnosti Faktury právo na posouzení toho, zda je Faktura bezchybně
vystavena (splňuje podmínky Smlouvy) a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu
ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky, a na její vrácení,
a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového
dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky. Vrácením takové
Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání
opravené Faktury začíná běžet doba nová.
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6.10 Získá-li Prodávající rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu
s § 106a Zákona o DPH anebo se Kupující dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné
ručení Kupujícího za odvod daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 Zákona o DPH, je Kupující
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění ve smyslu § 109a Zákona o DPH
přímo příslušnému správci daně namísto Prodávajícího a následně uhradit Prodávajícímu Kupní
cenu poníženou o takto zaplacenou daň, přičemž úhrada daně z přidané hodnoty se bude
považovat za úhradu příslušné části Kupní ceny Prodávajícímu. Prodávající je povinen na Faktuře
uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu
§ 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Je-li na Faktuře vystavené Prodávajícím uveden jiný účet,
než je účet stanovený v předchozí větě, je Kupující oprávněn zaslat Fakturu zpět Prodávajícímu
k opravě, kdy Článek 6.9 se užije obdobně. Prodávající prohlašuje, že je majitelem
a beneficientem účtu uvedeného Kupujícímu dle tohoto Článku 6.10, a to na základě smlouvy
uzavřené s bankou se sídlem v České republice, jejíž je Prodávající účastníkem jako majitel účtu.
7.

PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

7.1

Prodávající je povinen Kupujícímu odevzdat Předmět koupě a Související plnění včetně Instalace
a migrace řádně a včas.

7.2

Prodávající prohlašuje, že disponuje dostatečným odborným, technickým i personálním zázemím
nutným pro řádné a včasné plnění této Smlouvy.

7.3

Prodávající je povinen respektovat zájmy Kupujícího, činnost dle této Smlouvy vykonávat
dle pokynů Kupujícího nebo Kupujícím určené třetí osoby, chránit dobré jméno Kupujícího
a dodržovat všechny právní předpisy týkající se předmětu plnění této Smlouvy. Prodávající
je povinen upozornit Kupujícího na možná právní rizika a rozpor pokynů Kupujícího s právními
předpisy, které mu jsou, nebo by mu v případě vynaložení odborné péče měly být známy.

7.4

Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do místa odevzdání a odevzdat Předmět koupě,
provést Instalaci a poskytnout Související plnění na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

7.5

Prodávající prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z této
Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. V tomto kontextu Strany výslovně
vylučují aplikaci úpravy obsažené v ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto
Smlouvu.

7.6

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

7.7

Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je způsobilý, určený a použitelný pro Českou republiku
a Evropský hospodářský prostor a jeho použití v České republice a Evropském hospodářském
prostoru nepodléhá žádným omezením ze strany výrobce nebo dodavatele.

8.

LICENCE NA SOFTWARE

8.1

Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu Licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn Licenci
poskytnout, na veškerý Software, který má povahu autorského díla ve smyslu Autorského zákona,
dodaný podle této Smlouvy, a ke kterému je oprávněn Licenci nebo podlicenci poskytnout.
U Software dodaného podle této Smlouvy, ke kterému Prodávající není oprávněn Licenci nebo
podlicenci poskytnout, se Prodávající zavazuje zajistit, aby nejpozději k okamžiku Instalace
dle této Smlouvy byla Kupujícímu Licence nebo podlicence udělena. Licence na Software musí
být poskytnuta:
a) jako nevýhradní;
b) z hlediska územního rozsahu na území České republiky;
c) z hlediska věcného rozsahu (způsobu použití) tak, že opravňuje k takovým způsobům
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použití, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou;
d) z hlediska osobního rozsahu tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude
třeba k uživatelské obsluze Předmětu koupě tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat
k účelu sjednanému Smlouvou.
8.2

Prodávajícím udělená Licence na Software se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli
rozšíření, updaty, patche a další změny autorských děl, jsou-li dodávány Prodávajícím podle
Smlouvy, a to po celou dobu Záruční dobu (vždy bez zbytečného odkladu).

8.3

Veškerý Software, na který se vztahuje Licence, musí být k okamžiku předání Předmětu koupě
nainstalován na příslušných zařízeních, pokud Kupující nestanoví jinak.

8.4

Strany se dohodly, že Licence poskytnuté dle této Smlouvy nelze vypovědět, a tedy že pro licenční
ujednání podle této Smlouvy se nepoužije ani ustanovení § 2370 Občanského zákoníku.

8.5

Prodávající se zavazuje, že při provádění plnění dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob,
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu uhradí veškeré náklady,
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Kupujícímu vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči Kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti Prodávajícího
dle předchozí věty.

9.

ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1

Kupující je povinen Předmět koupě prohlédnout a zkontrolovat co nejdříve po převzetí Předmětu
koupě.

9.2

Prodávající uděluje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, a to v délce a za podmínek
dle Přílohy č. 3 Smlouvy („Záruka za jakost“).

9.3

Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná,
nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Smlouvou nebo právními předpisy. Týká-li se vada
Souvisejícího plnění, použijí se ujednání dle Přílohy č. 3. obdobně.

10.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

10.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této
Smlouvy, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění této Smlouvy, zejména
informace, které se dozvěděly při plnění dle této Smlouvy bez ohledu na formu informace
či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat, se považují za důvěrné
(„Důvěrné informace“). Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že jakákoliv data, která
jsou součástí IT infrastruktury Kupujícího a současně nejsou veřejně přístupná, jsou Důvěrnými
informacemi.
10.2 Strany se dohodly, že nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat jako
s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní a technická
opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám. Ustanovení předchozí věty
se nevztahuje na případy, kdy:
(a) Důvěrné informace mají být zpřístupněny Kupujícím na základě zákona, například zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo
ZRS či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného
orgánu veřejné moci, a Strany si v takovém případě poskytnou nezbytnou součinnost
ke splnění takové zákonné povinnosti;
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(b) Důvěrné informace druhé Strany sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost
mlčenlivosti, za předpokladu, že druhé Straně písemně oznámí, které třetí osobě byla
Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváží tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti,
jako mají samy;
(c) se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením
povinností vyplývajících z tohoto Článku 10;
(d) se jedná o Důvěrné informace, k nimž Kupující nabyl oprávnění dle této Smlouvy
nevylučující poskytnutí Důvěrných informací třetím osobám; nebo
(e) Strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace listinný souhlas.
10.3 Strany vyvinou pro zachování důvěrnosti Důvěrných informací druhé Strany a pro jejich ochranu
stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který
je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné
informace druhé Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Strany
se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Strany jinak, než za účelem plnění této
Smlouvy a k prospěchu druhé Strany.
11.

NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY

11.1 Každá ze Stran je povinna nahradit druhé Straně újmu způsobenou jejím porušením této Smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. Případná újma bude
nahrazena v penězích.
11.2 Strany dále výslovně sjednávají, že Prodávající nahradí Kupujícímu jakoukoliv újmu případně
vzniklou v souvislosti a/nebo na základě této Smlouvy nebo v souvislosti a/nebo na základě ztráty
či poškození dat v důsledku činnosti Prodávajícího, a to vše včetně případných regresních nároků
třetích osob vůči Kupujícímu.
11.3 Žádná ze Stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Straně v souvislosti
s plněním této Smlouvy, pokud tato bude způsobena okolnostmi vylučující povinnost k náhradě
újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li některé ze Stran zabráněno plnit
své povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy, je tato Strana
povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Straně tuto skutečnost.
12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu:
(a) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý
den prodlení s odevzdáním Předmětu koupě v termínu dle Článku 4.1 či provedením
Instalace dle Článku 4.5.
(b) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti Prodávajícího dle Článku 8.
(c) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle Článku 10.
(d) smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou
hodinu prodlení nad rámec sjednané reakční doby dle bodu 4.1 Přílohy č. 3;
(e) smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den
prodlení nad rámec sjednané doby odstranění vad dle bodu 4.1 Přílohy č. 3.
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12.2 Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího
k jejímu uhrazení.
12.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu újmy
v plném rozsahu ani nezaniká povinnost Prodávajícího splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
13.

TRVÁNÍ A PODMÍNKY UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS.
13.2 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
(a) listinnou dohodou Stran; nebo
(b) listinným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran dle podmínek stanovených touto
Smlouvou.
13.3 Odstoupení od Smlouvy.
(a) Strany sjednávají, že vznikne-li Kupujícímu nárok na odstoupení od této Smlouvy, může
podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části plnění určené
Kupujícím.
(b) Odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé Straně, není-li v oznámení o odstoupení stanoveno jiné datum.
(c) Strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku,
které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od Smlouvy
bez dalšího.
13.4 Odstoupení od Smlouvy Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
(a) Kupující zjistí, že Prodávající měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení Veřejné
zakázky nebo Prodávající před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje dokumenty nebo
vzorky, které neodpovídaly skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výběr Prodávajícího;
(b) příslušným orgánem bylo vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;
(c) Prodávající poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem,
zejména je-li Prodávající v prodlení s plněním některé své povinností o více než třicet (30)
dnů;
(d) Prodávající poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným
způsobem a ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Kupujícího toto své
porušení nenapraví;
(e) Prodávající v průběhu plnění této Smlouvy opakovaně či soustavně závažným způsobem
porušuje vnitřní předpisy Kupujícího, se kterými byl Prodávající prokazatelně seznámen,
ačkoliv byl na toto Kupujícím písemně upozorněn a Prodávající nezjednal nápravu ani
v přiměřené lhůtě stanovené Kupujícím v písemném upozornění;
(f) Prodávající neposkytne Kupujícímu oprávnění v rozsahu dle Článku 8.
(g) k Předmětu koupě či jeho části, úspěšně uplatnila své právo třetí osoba, tj. bylo pravomocně
rozhodnuto, že Předmět koupě či jeho část má právní vadu, kterou Prodávající neodstranil
ani v přiměřené lhůtě a která znemožňuje výkon práv Kupujícího k Předmětu koupě
v rozsahu nezbytném pro účely jeho užívání;
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(h) Prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona;
(i) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Prodávajícího do šesti (6) měsíců
od zahájení insolvenčního řízení;
(j) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Prodávajícího ve smyslu § 136 Insolvenčního
zákona;
(k) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Prodávajícího (vyjma případů
sloučení nebo splynutí);
(l) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než třicet (30) dnů;
(m) prohlášení Prodávajícího v Článku 7.7 se ukáže jako nepravdivé.
13.5 Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze
v případě, že:
(a) Kupující nezaplatil Kupní cenu řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do třiceti (30)
dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě;
(b) Kupující poruší povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě třiceti (30) dnů
ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví;
(c) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než třicet (30) dnů.
13.6 Přetrvávající ustanovení. Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy zůstává zachována
platnost a účinnost ustanovení této Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po jejím ukončení,
zejména: Článek 10 (Důvěrné informace), Článek 11 (Nárok na náhradu újmy), Článek 12
(Smluvní pokuty), Článek 16 (Rozhodné právo a řešení sporů) a tento Článek 13.6.
14.

KOMUNIKACE STRAN

14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této Smlouvy, může být doručen
osobně, kurýrem nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou a/nebo v případech výslovně
sjednaných může být doručen elektronicky (e-mailem) Straně, které má být doručen. Kontaktní
údaje Stran spolu s kontaktními osobami tvoří Přílohu č. 1.
14.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů
a kontaktních osob uvedených v Příloze č. 1 formou doporučeného dopisu nebo e-mailem
zaslaným na adresu uvedenou v Příloze č. 1 (ve znění případných pozdějších řádných změn).
Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti
uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
14.3 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré
dokumenty předané Prodávajícím, které mají být předány Kupujícímu, poskytne Prodávající
Kupujícímu v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany prokazatelně jinak.
15.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Započtení, zastavení a postoupení pohledávek.
Strany se výslovně dohodly, že:
(a) Prodávající není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakékoli své pohledávky z této Smlouvy
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a to ani částečně.
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(b) Kupující je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Prodávajícím proti
pohledávce Prodávajícího. Prodávající je oprávněn započíst si své pohledávky za Kupujícím
proti pohledávce Kupujícího výlučně na základě písemné dohody Stran.
(c) Prodávající není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Kupujícím vyplývající
z této Smlouvy.
16.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona,
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
16.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti
s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří
vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, může takový spor být předložen
jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost
obecného soudu Kupujícího.
17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Prodávající se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to i po zániku
této Smlouvy, bez nároku na jakoukoliv odměnu či náhradu nad rámec Kupní ceny. Prodávající
je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost a po dobu deseti (10) let
od zániku této Smlouvy uchovávat veškerou související dokumentaci.
17.2 V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu se Strany dohodly na následujícím:
(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně
jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob
uvedených v Příloze č. 1, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a Důvěrné
informace označené Prodávajícím ve smyslu ZZVZ;
(b) uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující neprodleně, nejpozději do patnácti (15)
dnů od uzavření této Smlouvy.
17.3 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy
číslovanými dodatky, které musí být podepsány všemi Stranami (s výjimkou změny kontaktních
údajů a kontaktních osob Stran dle Článku 14.2).
17.4 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy zdánlivým, neplatným
či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto
Smlouvou jako celkem.
17.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy či jakýchkoliv dodatků Strany vylučují použití
§ 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde
k úplné shodě projevů vůle Stran.
17.6 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo
nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání
se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení
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a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý
případ vyjádřeno písemně.
17.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Kupující obdrží
po jednom (1) a Prodávající po jednom (1) vyhotovení.
17.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
(a) Příloha č. 1: Kontaktní údaje
(b) Příloha č. 2: Specifikace předmětu Smlouvy
(c) Příloha č. 3: Záruka za jakost, práva z vadného plnění
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Silnice LK a.s.
Místo:
Datum:

_______________________________________

_______________________________________

Jméno: Ing. Petr Správka

Jméno: Zdeněk Sameš

Funkce: předseda představenstva

Funkce: místopředseda představenstva

Za Prodávajícího
Místo: Brno
Datum:

_______________________________________
Jméno: Ing. Martin Stejskal
Funkce: člen představenstva
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Příloha č. 1 – Kontaktní údaje
Adresa pro doručování Kupujícímu: Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba Kupujícího:
Jméno:
Funkce:

IT manager

Telefon:
E-mail:

Adresa pro doručování Prodávajícímu: AUTOCONT a.s., Londýnská 51/2, 460 01 Liberec
Kontaktní osoba Prodávajícího:
Jméno:
Funkce:

ředitel krajského obchodního zastoupení

Telefon:
E-mail:
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Příloha č. 2 – Specifikace předmětu smlouvy

(a)

Požadavky na Plnění

Hardware
2x Server
Výrobce a konkrétní typ nabízeného serveru:
Parametr

Požadovaná hodnota

DELL PowerEdge R650xs
Splnění a doplnění číselného
parametru/Příp. popis nabízeného
řešení

1U, varianta rack, pro přístup ke
1U, varianta rack, pro přístup ke všem
všem komponentám serveru není
Form Factor a
komponentám serveru není nutné nářadí,
nutné nářadí, výsuvné ližiny pro
vnitřní uspořádání včetně výsuvných kolejnic pro připevnění do
připevnění do racku včetně zařízení
racku s možností managementu kabelů
pro management kabelů

•

CPU

•

RAM

•

Disky pro OS

•

Interface

2x procesor, každý max. 8 jader, minimální
základní frekvence 3,2GHz, výkon dle
Passmark CPU Benchmark Dual CPU –
min. 36 000 bodů

2x procesor Intel Xeon Gold 5315Y
– každý 8 jader, zákl. frekvence 3,2
GHz, Passmark k 5.12.2021: 37 309
bodů

paměť min. 512 GB RAM DDR4, min. 3200 8x 64GB RAM DDR4, 3200 MT/s,
MT/s, rozšiřitelnost min. na 1024 GB bez
dalších 8 volných slotů pro další
výměny paměťových modulů
rozšíření až na 1024GB
2x 480 GB SSD M.2 nezabírající pozici pro
disky v RAID 1

2x 480 GB SSD M.2 disky v RAID
1 nezabírající pozici pro disky

3x USB, z toho minimálně 1x USB typu 3.0
nebo vyšší

2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Dedikovaný USB management port

Dedikovaný micro USB port

2x VGA port (jeden z čelní a druhý ze zadní
strany serveru)

2x VGA – jeden z čelní a jeden ze
zadní strany serveru
Dva redundantní zdroje 800W,
napájecí kabely C13/C14 o délce 2m

•

Napájecí zdroje

Dva redundantní napájecí zdroje max. 850
W, včetně napájecích kabelů (konektory
typu C13/C14) o délce 1,8 – 2 m

•

Rozšiřující sloty

min. 2x externí PCIe slot x16 Gen3

2x externí PCIe slot x16 Gen3

4x 10Gbit SFP+

2x 1Gbit RJ45 onboard RJ45

2x 1Gbit RJ45 onboard RJ45

4x 10Gbit SFP+

min. 1x karta s 2mi porty SAS 12Gbps pro
připojení diskového pole

Dvouportová karta SAS 12Gbps pro
připojení diskového pole

Displej na přední straně serveru zobrazující
minimálně základní stavy serveru a IP
adresu managementu serveru, včetně
možnosti jejího nastavení

Displej na přední straně serveru
zobrazující minimálně základní
stavy serveru a IP adresu

•

Síťové porty

•

Další porty

•

Management a
vzdálená správa
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managementu serveru, včetně
možnosti jejího nastavení
Vyžadována je schopnost monitorovat a
spravovat server out-of-band (OOB) bez
nutnosti instalace agenta do operačního
systému

Umožňuje monitorovat a spravovat
server out-of-band (OOB) bez
nutnosti instalace agenta do
operačního systému

dedikovaný management Ethernet a USB
port

dedikovaný management Ethernet a
USB port

webové rozhraní HTML5

webové rozhraní HTML5

zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP,
Active Directory

zabezpečení uživatelů, integrace s
LDAP, Active Directory

možnost uzamčení systému proti instalaci
upgradů

Umožňuje uzamčení systému proti
instalaci upgradů

Umožňuje spravovat více serverů z
možnost spravovat více serverů z jednoho
jednoho místa bez nutnosti instalace
místa bez nutnosti instalace dalšího software
dalšího software

•

•

Záruka a
technická podpora

Příslušenství

automatické zasílání upozornění přes
SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email

Podporuje automatické zasílání
upozornění přes SNMPv1,
SNMPv2, SNMPv3 a email

monitorování stavu hardware (napájení,
ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových
polí, síťové porty, disky)

Podporuje monitorování stavu
hardware (napájení, ventilátory,
CPU, paměti, řadiče diskových polí,
síťové porty, disky)

logování na vzdálený server (Syslog)

Podporuje logování na vzdálený
server (Syslog)

možnost vzdálené klávesnice, myši a
obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost
zapínat a vypínat server, možnost bootování
ze vzdáleného média

Umožňuje vzdálenou klávesnici,
myš a obrazovku bez nutnosti běhu
OS, umožňuje zapínat a vypínat
server, bootovat ze vzdáleného
média

Min. 60 měsíců, režim 24/7/365 – reakční
doba NBD, poskytována přímo výrobcem
hardware

60 měsíců, 24/7/365, reakční doba
NBD poskytována přímo výrobcem
HW

Oprava v místě instalace hardware

Oprava v místě instalace hardware

Možnost automatického generování
servisního incidentu přímo u výrobce
hardware

Umožňuje automatické generování
servisního incidentu přímo u
výrobce hardware

2x SFP+ transceiver 10 Gb do síťových
portů

2x SFP+ transceiver 10 Gb do
síťových portů
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Celkem 4x SFP+ transciever do stávajících
switchů JC100A HP 5800-24G Switch

4x SFP+ transciever do stávajících
switchů JC100A HP 5800-24G
Switch

Celkem 4x optický kabel MM na propojení
switchů JC100A s nabízenými servery o
minimální délce 2 m

4x optický kabel MM na propojení
switchů JC100A s nabízenými
servery o délce 5 m

1x Diskové pole
Výrobce a konkrétní typ nabízeného diskového pole:
Parametr

Požadovaná hodnota

Dell EMC ME4024
Splnění a doplnění číselného
parametru/Příp. popis nabízeného
řešení

2U, varianta rack, pro přístup ke
max. 2U, varianta rack, pro přístup ke všem všem komponentám diskového pole
Form Factor a
komponentám serveru není nutné nářadí,
není nutné nářadí, včetně
vnitřní uspořádání
včetně příslušenství pro připevnění do racku
příslušenství pro připevnění do
racku
Pole musí být vysoce dostupné a podporovat Pole je vysoce dostupné a podporuje
přidávání a náhradu disků za běhu, mít
přidávání a náhradu disků za běhu,
redundantní řadiče, redundantní napájení a
má redundantní řadiče, napájení a
větráky.
větráky.
•

Obecné
požadavky
Pole musí být rozšiřitelné na min. 250 disků
pouhým přidáním diskových polic

Storage
kontroléry

•

•

Konfigurace
každého
kontroléru

Kapacita

Alespoň dva storage kontroléry ve vzájemné
redundanci s Active-Active přístupem k
vytvořeným diskovým oddílům

Pole je rozšiřitelné na celkem 276
disků pouhým přidáním diskových
polic

2 storage kontroléry ve vzájemné
redundanci s Active-Active
přístupem k vytvořeným diskovým
oddílům

Min. 8 GB Read-Write Cache. Cache paměť
musí být zálohována (bateriemi,
8 GB zálohovaná Read-Write Cache
vysokokapacitními kondenzátory nebo
podobnou technologií)
4x 12Gb SAS

4x 12Gb SAS

SAS port pro připojení rozšiřujících
diskových polic

SAS port pro připojení rozšiřujících
diskových polic

Hrubá disková kapacita min. 7,68 TB
tvořená min. 4 disky SAS SSD typu Mix
Used

4x 1,92 TB SSD SAS typu Mix
Used
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Hrubá disková kapacita min. 14,4 TB
tvořená min. 6 disky typu SAS 10k RPM

•

Požadovaná
zalicencovaná
funkcionalita

6x 2,4 TB SAS 10k rpm

Požadujeme podporu těchto RAID
geometrií: 1, 5, 6 a 10, 50

RAID 1,5,6,10,50

Všechny typy disků (SSD, SAS, SATA)
musí být možno kombinovat v jedné diskové
polici.

Všechny typy disků (SSD, SAS,
SATA) je možno kombinovat
v jedné diskové polici.

Pole podporuje automatické přesouvání
blokových dat mezi min. 3 diskovými tiery
(tvořené např. SSD, 10k SAS a 7.2k SATA
disky) – případná licence potřebná pro tuto
funkcionalitu musí být součástí dodávky

Pole podporuje automatické
přesouvání blokových dat mezi min.
3 diskovými tiery (tvořené např.
SSD, 10k SAS a 7.2k SATA disky)
– licence potřebná pro tuto
funkcionalitu je součástí dodávky

Pole podporuje funkcionalitu umožňující
asynchronní replikaci dat do vzdálené
lokality min. pomocí protokolu IP –
případná licence potřebná pro tuto
funkcionalitu musí být součástí dodávky

Pole podporuje funkcionalitu
umožňující asynchronní replikaci
dat do vzdálené lokality min.
pomocí protokolu IP – licence
potřebná pro tuto funkcionalitu je
součástí dodávky

Nabízená technologie musí umět vytvářet
Nabízená technologie umí vytvářet
snapshoty a klony LUNů a musí být možné snapshoty a klony LUNů a je možné
vytvořit až 512 snapshotů jednoho LUNu na vytvořit až 512 snapshotů jednoho
úrovni diskového pole – případná licence
LUNu na úrovni diskového pole –
potřebná pro tuto funkcionalitu musí být
licence potřebná pro tuto
součástí dodávky
funkcionalitu je součástí dodávky
•

•

•

Napájecí zdroje

Management a
vzdálená správa

Záruka a
technická podpora

Dva redundantní napájecí zdroje max. 600
W, včetně napájecích kabelů (konektory
typu C13/C14)

Dva redundantní zdroje 580W, 2x
C13/C14 napájecí kabel o délce 2m

Pole musí být vybaveno nezávislým HW
managementem (full out-of-band
management)

Pole je vybaveno nezávislým HW
managementem (full out-of-band
management)

dedikované LAN rozhraní na každém
kontroléru

Pole má dedikované LAN rozhraní
na každém kontroléru

grafická konzole managementu v HTML5
(bez potřeby JAVA nebo ACTIVE-X
komponent)

grafická konzole managementu je v
HTML5 (bez potřeby JAVA nebo
ACTIVE-X komponent)

podpora notifikace událostí pomocí SNMP,
emailů a napojení na SysLog server

podpora notifikace událostí pomocí
SNMP, emailů a napojení na
SysLog server

Min. 60 měsíců, režim 24/7/365 – reakční
doba 4 hodiny, poskytována přímo
výrobcem hardware.

60 měsíců, režim 24/7/365 – reakční
doba 4 hodiny, poskytována přímo
výrobcem hardware.

Oprava v místě instalace hardware

Oprava v místě instalace hardware
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•

Možnost automatického generování
servisního incidentu přímo u výrobce
hardware

Umožňuje automatické generování
servisního incidentu přímo u
výrobce hardware

Portál výrobce serveru obsahuje znalostní
bázi známých problémů dodávaného
zařízení

Portál výrobce serveru obsahuje
znalostní bázi známých problémů
dodávaného zařízení

4 x SAS kabel 12Gb pro připojení pole k
nabízeným serverům o min. délce 2 m

4 x SAS kabel 12Gb pro připojení
pole k nabízeným serverům o délce
2m

Příslušenství

NAS s disky – 1ks
Výrobce a konkrétní typ nabízeného NAS:
Parametr

Form Factor

•

CPU

RAM

•

Pozice pro disky

•

Hot swap

•

Porty

•

Podporovaný
RAID

•

Mezipaměť

•

•

Síťové protokoly

Oprávnění

Požadovaná hodnota

Synology DS420+ DiskStation
Splnění a doplnění číselného
parametru/Příp. popis nabízeného
řešení

NAS zařízení umístitelné na poličku v racku. NAS zařízení umístitelné na poličku
Může být i v rackovém provedení
v racku
Provedení pro min. 4 disky

Provedení pro 4 disky

Minimálně 2 jádrový procesor se základní
frekvencí min. 1,9 GHz

Intel Celeron J4025 2jádrový 2,0
GHz

Minimálně 2 GB s možností rozšíření až na
6 GB pouhým vložením RAM modulu

2 GB DDR4 instalováno
(rozšířitelné až na 6 GB pouhým
vložením RAM modulu)

Min. 4 pozice pro disky velikosti 3,5 palce

4 pozice pro disky velikosti 3,5
palce

Min. 2 pozice pro M.2 disky

2 pozice pro M.2 disky

Možnost výměny disků za provozu

Umožňuje výměnu disků za provozu

Min. 2x RJ-45, min. 2x USB verze 3.0 pro
připojení externích disků

2x RJ-45, 2x USB 3.0 pro připojení
externích disků

Min. 1,5,6,10

1,5,6,10

Možnost osazení M.2 SSD disků jako
mezipaměti

Umožňuje osazení M.2 SSD disků
jako mezipaměti

Min. SMB, iSCSI, NFS, FTP

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV,
CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP,
VPN

Windows Access Control List

Windows Access Control List

Integrace s doménou Windows AD

Integrace s doménou Windows AD
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•
•

Počet cílů iSCSI
target
Počet jednotek
iSCSI LUN

Min. 120

128

Min. 230

256

•

Plánované zapnutí

Umožňuje plánované vypnutí a zapnutí NAS
v určitou dobu

Umožňuje plánované vypnutí a
zapnutí NAS v určitou dobu

•

Reportování stavu

Umožňuje reportovat stav prostřednictvím
emailu

Umožňuje reportovat stav
prostřednictvím emailu

•

Záruka

Min. 60 měsíců

60 měsíců

Výrobce a konkrétní typ nabízených disků do NAS – 4ks:

•

WESTERN DIGITAL 6TB
WD6003FFBX Red Pro

Parametr

Požadovaná hodnota

Splnění a doplnění číselného
parametru/Příp. popis nabízeného
řešení

Typ disku

Disk určený pro provoz v NAS

Disk určený pro provoz v NAS

Min. 6 TB

6 TB

Počet otáček

Min. 7200 otáček/minuta

7200 otáček/minuta

Vyrovnávací
paměť

Min. 256 MB

256 MB

Min. SATA 6 GB/s

SATA 6 GB/s

Min. 60 měsíců

60 měsíců

Kapacita disku

Rozhraní
Záruka

Software
Licence
2x Windows Server Datacenter 2022 16 core
50x Windows Server 2022 User CAL
2x SQL Server Standard Core 2Lic (zalicencování 4 jader)
40x Remote Desktop Services (RDS) User CAL
Prodloužení podpory stávající licence 2x Veeam Backup Essentials Standard 2 Socket o 4 roky
Další požadované parametry služby:
•

Drobný materiál (LAN kabely, napájecí kabely, šrouby pro připevnění do racku apod) součástí
nabídky
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Migrace na nové podmínky

(b)

Prodávající provede následující instalační služby na dodaných komponentech a zařízeních. Prodávající
bere na vědomí, že je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou
instalaci a zprovoznění nabízeného hardware a software v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv.
nejlepších praktik, i v případě že nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění
podstatné.
Veškerá realizační dokumentace dodávaná v rámci veřejné zakázky, bude zhotovena výhradně v českém
jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office,
PDF).
o

Vytvoření Cílového konceptu – výstupem bude prováděcí dokumentace, která
představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat. Návrh
akceptačních testů a testů vysoké dostupnosti. Prováděcí dokumentace musí obsahovat
mj. návrh časového harmonogramu, potřebnou součinnost od Kupujícího. Prováděcí
dokumentace musí být před zahájením realizace dodávek výslovně schválena
Kupujícím.

o

Cílový koncept bude rovněž obsahovat aplikační analýzu stávajících virtuálních serverů
s uvedením možnosti upgrade na nejnovější OS, případně migrace serverů ze
stávajícího hypervisoru VMware. U každého serveru bude explicitně uvedeno, jaké jsou
možnosti migrace (převedení serveru tak jak je, či za jakých podmínek je možné server
převést na nejnovější OS).

o

Kupující požaduje, aby veškeré migrace byly prováděny v mimopracovní dobu tak, aby
přerušení provozu bylo co nejkratší. Termíny odstávek musí být dopředu schváleny
Kupujícím.

o

Dodávka, redundantní zapojení a Instalace předmětu plnění podle cílového konceptu
včetně likvidace odpadů vzniklých při Instalaci.

o

Veškerý HW bude zapojen do stávajících switchů JC100A – HP 5800-24G Switch.

o

Instalace a konfigurace nového hypervizoru – Hyper-V clusteru 2019.

o

Konfigurace managmentu a jeho zabezpečení, konfigurace stávající UPS Eaton.

o

Aktivace licencí + registrace a aktivace podpor.

o

Rekonstrukce stávajícího zálohovacího řešení s využitím licencí Veeam Backup
Essentials Standard. Zálohy budou ukládány na 2 NAS – stávající a nově pořizovanou.
Nově pořizovaná bude mít disky v RAID 5.

o

Migrace virtuálních serverů ze stávajícího VMware na nový Hyper-V cluster dle
cílového konceptu. Celkem se jedná o 13 virtuálních serverů – aplikační, 2x DC,
firewall, pošta – Exchange, management, RDS, Sharepoint, SQL1, SQL2, EZS, Eaton,
Backup. Povýšení na nejnovější verze Windows Server požadujeme minimálně u 2x
DC, management, RDS, SQL1 a backup serveru.

o

Výkonnostní a funkční optimalizace virtualizačního clusteru včetně vhodného
rozložení virtuálních serverů.
Kooperace s třetími stranami při instalaci a migraci programového vybavení – Helios,
GIST.

o
o

Zaškolení administrátorů Kupujícího na provádění běžných úloh zálohování a obnovy
dat a úkonů běžné údržby Hardware.
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o

Dokumentace skutečného provedení.

o

Provedení akceptačních testů vysoké dostupnosti dle schválené prováděcí
dokumentace. Tyto testy budou obsahovat minimálně: Prokázání kompletnosti dodávky
a splnění minimálních požadavků daných zadávací dokumentací, prokázání vysoké
dostupnosti řešení (vytažení jednoho kabelu na diskovém úložišti – SAS, simulace
výpadku jednoho celého kontroleru diskového pole, test výpadku jednoho nodu HyperV clusteru), prokázání aktivací software i hardware.
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Příloha č. 3 – Záruka za jakost, práva z vadného plnění
1. ZÁRUČNÍ DOBA
1.1

Záruka za jakost je poskytována v délce šedesáti (60) měsíců ode dne řádného provedení
Instalace.

2.

OZNAMOVÁNÍ ZÁRUČNÍCH VAD

2.1

Oznámení zjištěných záručních vad musí být provedeno prostřednictvím kontaktních osob dle
Článku 14, a to nejpozději do posledního dne běhu záruční doby.

2.2

Oznámení zjištěných záručních vad bude probíhat telefonicky nebo e-mailem.

3.

PŘEVZETÍ REKLAMOVANÉHO PŘEDMĚTU KOUPĚ A JEHO VRÁCENÍ

3.1

Prodávající je povinen převzít reklamovaný Předmět koupě a po odstranění vady Předmětu koupě
vrátit Kupujícímu (nebo dodat Předmět koupě nový) v místě odevzdání Předmětu koupě dle
Článku 4.3, nedohodnou-li se Strany jinak.

3.2

Odstranění vady provedení Instalace bude probíhat v místě odevzdání Předmětu koupě,
nedohodnou-li se Strany jinak.

4.

REAKČNÍ DOBA A DOBA ODSTRANĚNÍ VAD

4.1

Prodávající je povinen na nahlášené záruční vady reagovat a odstraňovat je ve lhůtách uvedených
v Příloze č. 2 Smlouvy.

5.

DALŠÍ PODMÍNKY

5.1

Poskytuje-li výrobce anebo dodavatel kterékoliv části Předmětu koupě na své výrobky anebo
služby záruku za jakost delší, než je Záruka za jakost, zavazuje se Prodávající udělit Kupujícímu
nebo na Kupujícího postoupit danou záruku za jakost tak, aby Kupující byl oprávněn po skončení
Záruky za jakost uplatnit nároky ze záruky za jakost bez nutnosti součinnosti ze strany
Prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost, případně
podepsat nebo vyhotovit jakékoliv listiny nebo dokumenty potřebné k uplatnění takového udělení
nebo postoupení záruky za jakost.

5.2

Prodávající je povinen udělit nebo postoupit na Kupujícího záruku za jakost poskytovanou
výrobcem anebo dodavatelem kterékoliv části Předmětu koupě v případě, že je přijato rozhodnutí
o povinném nebo dobrovolném zrušení Prodávajícího (vyjma případů sloučení nebo splynutí) tak,
aby Kupující byl oprávněn uplatnit nároky ze záruky za jakost bez nutnosti součinnosti ze strany
Prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost, případně
podepsat nebo vyhotovit jakékoliv listiny nebo dokumenty potřebné k uplatnění takového udělení
nebo postoupení záruky za jakost.

5.3

Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Předmět koupě v době počátku
běhu záruční doby a zavazuje se, vedle dalších nároků Kupujícího, je bezplatně odstranit.
Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním vad. V případě, že Kupujícímu vznikne
újma v souvislosti a uplatněním odpovědnosti za vady nebo Záruky za jakost, je Prodávající
povinen tuto újmu uhradit v plné výši.

5.4

Zjevné vady Předmětu koupě je Kupující povinen u Prodávajícího reklamovat v rámci jeho
převzetí. Zjevné vady provedení Instalace je Kupující povinen u Prodávajícího reklamovat
v rámci provedení Instalace. V případě, že Kupující zjistí vady po převzetí nebo po provedení
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Instalace, je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu reklamovat u Prodávajícího
bez zbytečného odkladu, nejpozději do šedesáti (60) dnů od okamžiku, kdy Kupující vady zjistil.
5.5

V případě, že odstranění vad bude trvat déle než dva (2) pracovní dny, zavazuje se Prodávající
poskytnout Kupujícímu náhradní Předmět koupě či jinou náhradní hmotnou věc po dobu trvání
odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se Strany jinak.

5.6

V případě odstranění vady dodáním nové věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci,
poskytuje Prodávající na takovou novou věc nebo provedení opravy záruku za jakost v délce
alespoň do konce Záruky za jakost, přičemž nastane-li situace dle bodu 5.1 této Přílohy č. 3,
postupují Strany v souladu s bodem 5.1 Přílohy č. 3. V případě odstranění vady dodáním nové
věci (včetně výměny součástek), dodáním chybějící věci nebo opravou věci se Prodávající
zavazuje k odstranění vady užít pouze takové věci (včetně součástek), které byly vyrobeny přímo
výrobcem původní věci (tj. originální díly). V případě odstranění vady dodáním chybějící věci
nebo opravou věci je Prodávající oprávněn užít k odstranění vady i repasované originální
součástky a díly, pokud prokáže, že nové originální součástky a díly se již nevyrábějí a nejsou
dostupné k prodeji u výrobce, ani u jeho autorizovaných prodejců. Splnění podmínek dle tohoto
bodu 5.6 Přílohy č. 3 je Prodávající povinen na žádost Kupujícího náležitě prokázat
před provedením odstranění příslušné vady (např. předložením osvědčení výrobce či daňovým
dokladem o zakoupení takových konkrétních věcí).

5.7

Záruka za jakost ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení hmotných věcí,
ani na vady způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím na straně Kupujícího.
Prodávající neodpovídá za vady hmotných věcí, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí
škody na Kupujícího, a nezpůsobil je Prodávající. Prodávající odpovídá za vady hmotných věcí
způsobené dopravou do místa plnění bez ohledu na to, kdo tuto dopravu zajišťuje.
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