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Číslo smlouvy MF

3302/046/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

SMLOUVA
o dodávce aplikačních serverů s architekturou SPARC pro MF

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu
se zákonem Č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů jako ve řejná zakázka

zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na E-tržišti státní správy www.gemin.cz
č.j. MF-50139/2014/3303

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem:

	

Letenská 525/15, 118 00 Praha
IČ :

	

00006947
DIČ :

	

CZ00006947
Bankovní spojení:

	

Česká národní banka, pobočka Praha 1
Č íslo účtu:

	

3328001/0710
Zastoupená:

	

Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33
(dále jen „Objednatel")

a

COMPAREX CZ s.r.o.
se sídlem:

	

Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
IČ :

	

63077124
DIČ :

	

CZ63077124
Bankovní spojení:

	

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
6. účtu:

	

1161811001/2700
zastoupená:

	

Ing. Mgr. Petrem Dupákem, MBA, jednatelem
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze, oadíl C, viožka 36459
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany" nebo samostatně jako „Smluvní strana")

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.	Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci p ředmětu veřejné zakázky, jak je dále
blíže vymezeno v následujících odstavcích Smlouvy.

2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele dodat Objednateli dva (2) kusy aplika čních
serverů s architekturou SPARC a dále implementovat dodané servery do stávajícího clusterového
řešení (dále jen „Předmět plnění"). Podrobná specifikace P ředmětu plnění je uvedena v P říloze Č .
1 této Smlouvy - Podrobná specifikace p ředmětu plnění.

3. Cílem nákupu dvou výkonných server ů je náhrada pěti stávajících aplikačních serverů T2000 a
zapojení nových server ů do clusteru databázových serverů , které umožní p ři výpadku funkčnosti
internetové aplikace s využitím virtualizační technologie automaticky obnovit provoz. Vzájemně se
zastupující stávající i nové servery umožní p ři HW poruše převedení aplikací z havarovaného
serveru automaticky na jiný server clusteru.
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	4.

	

Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli P ředmět plnění za
podmínek a v rozsahu stanoveném Smlouvou a Objednatel se na základ ě této Smlouvy zavazuje
zaplatit Zhotoviteli za plnění jeho závazků dle této Smlouvy odměnu způsobem a za podmínek
stanovených v této Smlouvě .

II. MÍSTO PLNĚNÍ A DOBA PLN ĚNÍ SMLOUVY

	1.

	

Místem plnění je:

i) sídlo Objednatele na adrese: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, Česká republika.
ii) veškerá další pracoviště Objednatele, které Objednatel jako místo pln ění urč í.

	

2.

	

Zhotovitel dodá Objednateli P ředmět plnění do osmi týdn ů ode dne uzav ření této Smlouvy za
předpokladu plněni součinnosti ze strany objednatele.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.	Objednatel se zavazuje na své náklady poskytovat Zhotoviteli sou činnost, která je nezbytná pro
řádné a včasné plnění povinností Zhotoviteie podle této Smlouvy.

2.

	

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli p řístup na místo pln ění dle bodu II. 1. Smlouvy anebo
zajistit přístup prostřednictvím vzdáleného p řístupu za účelem plnění p ředmětu této Smlouvy.

3.

	

Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele prostory a technologickou infrastrukturu v mí ře,
kvalitě a termínech požadovaných Zhotovitelem.

4.

	

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pln ění dle této Smlouvy s vynaložením odborné péče a znalostí.

5.

	

Zhotovitel je oprávněn vyžadovat po Objednateli součinnost v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou.

IV. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1.

	

Celková dohodnutá smluvní cena za P ředmět plnění byla dohodou Smluvních stran stanovena ve
výši (dále jen „Smluvní cena"):

bez DPH

	

3 353 288,80 Kč (slovy: T řimilionytřistapadesátt řitisícdvěstěosmdesátosm korun
českých, Osmdesát haléřů )

DPH

	

704 190,80 Kč (slovy: Sedmsetčtyřitisícjednostodevadesát korun českých,
Osmdesát haléřů )

včetně DPH

	

4 057 479,60 Kč (slovy: Čtyřimilionypadesátsedmtisícčtyřistasedmdesátdevět
korun českých, Šedesát halé řů)

2. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenuu maximální a
nepřekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu plnění smlouvy,
včetně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod..

3. Zhotovitel je oprávn ěn vyúčtovat cenu za P ředmět plnění (tedy vystavit fakturu - daňový doklad)
následující den po p řevzetí Předmětu plnění bez vad a nedodě lků a potvrzení „dodacího dokladu"
(akceptační protokol) o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a to
nejdéle do 15ti dn ů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo p řiznat uskutečnění plnění.
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	4.

	

Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:

(a) rozpis položek P ředmětu plnění přesně dle Smlouvy,
(b) uvedení jejich jednotkových cen,
(c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby
(d) úplné bankovní spojení dodavatele,
(e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zn ění

pozdějších p ředpisů ,
(f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského

zákoníku.

5. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad, který musí
obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich
počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotného majetku čísla licencí.
Dodací doklad p řipojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupců obou Smluvních stran
a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

	

6.

	

Cena za Předmět plnění je splatná do t řiceti (30) dn ů od doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Objednateli.

	

7.

	

V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Objednateli nejpozději do
15. 12., nedohodnou-li se Smluvní strany písemn ě jinak.

8. Splatnost Smluvní ceny nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouv ě , pokud nebude
obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktu ře budou uvedeny nesprávné údaje
nebo pokud k faktu ře nebude p řiložen originál dodacího dokladu. Objednatel je v takovém p řípadě
povinen fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit. Nová lh ůta splatnosti ceny plnění v
délce třiceti (30) dn ů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu
Objednateli.

	

9.

	

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovn ěž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně a platba bude provedena převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

V. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.	Předmět plněni bude dodán nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a bude odpovídat
právním předpisům a závazným i doporu čujícím technickým normám platným v České republice.

2.

	

Předmět plnění lze považovat za dokon čený pouze v p řípadě , že:

a) nema žádné vady;
o) je způsobilý k ú čelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné zakázky, Smlouvy,

dokumentů p ředaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;
c) P ředmět plnění má vlastnosti ujednané ve Smlouvě a vlastnosti, které Objednatel očekává

s ohledem na povahu P ředmětu plněni.

3. P ředmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných
produktů , a odpovídá svou technickou úrovní zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti
bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

4. P ředcnazející ustanovení se p řiměřeně použijí na poskytované služby dle této Smlouvy; služby
musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají být podle Smlouvy
poskytovány.
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5. P řed předáním P ředmětu plnění bude Zhotovitel prokazateln ě informovat opravněného zástupce
Objednatele uvedeného ve Smlouvě o připravenosti k předání. Datum p ředání musí být stanoveno
po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o dokon čení a datem
předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

6.

	

Předmět plnění musí být p ředán jako celek; p ředání a p řevzetí p ředmětu plnění po částech je
vyloučeno.

7. Pokud to není v rozporu s povahou P ředmětu plnění, musí být ke kažaému funkčnímu celku
přiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další nezbytná
dokumentace (nap ř. prohlášení o shodě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie
v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o respektování environmentálních
požadavků daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí větě
musí být v českém jazyce.

8.

	

Předání Předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem
Objednatele v místě plnění.

9.

	

Pokud bude P ředmět plnění splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto článku, je Objednatel povinen
dodací doklad dle p ředchozího odstavce podepsat.

10. Zhotovitel je povinen p ředat Objednateli i ty části P ředmětu plnění, která nejsou hmotnou věcí.
Ustanovení o předání se vztahují i na nehmotné části P ředmětu plnění.

VI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPE ČÍ ŠKODY

1.	Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí P ředmětu plnění dnem p řevzetí P ředmětu plnění
Objednatelem.

2.

	

Objednatel nabývá práva k užívání P ředmětu plnění (licenci) dnem p řevzetí P ředmětu plnění
Objednatelem.

3. Objednatel je oprávněn užívat P ředmět plnění od data jeho p řevzetí, které bude potvrzeno dodacím
dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a nebezpeč í
škody na P ředmětu plnění p řechází na Objednatele p řevzetím tohoto plnění. Za užití P ředmětu
plnění podle první věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

VII. SANKCE- SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy či právních
předpisů má Objednatel právo uplatnit v ůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět
setin procenta) z celkové ceny P ředmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení
s dodáním P ředmětu plnění.

2.

	

Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhrad ě .

3.

	

Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

4.

	

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, v plné výši.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Objednatelem je
Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.
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6. Žádná ze Smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém je
prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve Smlouvě .

7.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.

VIII.

	

NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením povinností
vyplývajících ze Smlouvy či právních p ředpisů . Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené
porušením ustanovení této Smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním činem a škody vzniklé v
důsledku vad plnění.

2.

	

Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

IX. OCHRANA INFORMACÍ

1. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické podob ě
zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na
profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám d ůvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších p ředpisů , není tímto ustanovením
dotčena.

	

3.

	

Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace.

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Objednatele;
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako důvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona Č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

	

4.

	

Povinnost zacnovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před p řijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných d ůvodů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této Smlouvy sd ě leny bez závazku mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky odst. 3 výše, i
když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od
jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele čj plnění této Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné informace druhé strany
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení
těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré d ůvěrné informace Objednatele proti
odcizení nebo jinému zneužití.
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7.	Zhotovitel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem plněni této Smlouvy. Jiná
použití nejsou bez p ředchozího písemného svolení Objednatele p řípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

9.

	

Trvání povinnosti mlčenlivosti je po dobu 5 let od skon čeni záruční doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel oprávn ěn
vypovědět ani jiným zp ůsobem jednostrann ě ukonč it.

11. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto
článku, je druhá Smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v článku II. odst. 2
Smlouvy. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dot čena práva z vadného pln ění, povinnost
mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního
vztahu.

2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené v odstavci 1
tohoto článku písemnou dohodou obou Smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními
předpisy.

	

3.

	

Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od Smlouvy z d ůvodů uvedených v této Smlouvě a dále z
důvodů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě podstatného porušení Smlouvy.

	

4.

	

Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od Smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele
nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

	

5.

	

Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení Smlouvy ze strany
Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním P ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace p ředmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména
předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpečnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendá řních
dní od doručení výzvy Objednatele.

	

6.

	

Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení Smlouvy ze
strany Zhotovitele, se považuje:

a)

	

prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30
kalendá řních dní, p řičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;
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b)

	

prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

7. V případě odstoupení podle odst. 5 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném uplynutí
příslušné 30denní lh ůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankci ze strany Zhotovitele.

8. Odstoupeni je možné i v p řípadě , že Zhotovitel již Smlouvu částečně splnil. Objednatel je v p řípadě
odstoupení od této Smlouvy oprávn ěn podle své volby buď odstoupit od Smlouvy jako celku nebo
odstoupit pouze od části Smlouvy, která bude v době odstoupení nespln ěna. V p řípadě částečného
odstoupení od Smlouvy se cena předmětu plnění snižuje o částky p řipadající na plnění, která v
důsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést či poskytnout. V p řípadě úplného č i
částečného odstoupení do Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu p ředmětu plnění
(byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

9. Objednatel má v p řípadě odstoupení Objednatele od Smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu
škody a na náhradu prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním
náhradního plnění.

10. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení této
Smlouvy či právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od Smlouvy odstoupit.

11. V případě částečného odstoupení od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva v platnosti ohledně těch
částí p ředmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

12. V p řípadě částečného odstoupení od této Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doruťení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli ty části
předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně p řípadných zdrojových kód ů a dalších
podkladů nezbytných k dokončení p ředmětu plnění Objednatelem č i třetími osobami.

13. V případě částečného odstoupení od této Smlouvy má Objednatel právo dokončit P ředmět plnění
sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto ú čelem veškeré části
předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

14. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní stran ě ,
nebo dnem uvedeným v oznámení.

15. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospě l, práva na
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy,
zejména ujednání o zp ůsobu řešení sporů .

XI. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby P ředmět plnění dle této Smlouvy byl bez právních vad, zejména
aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční
nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění.
V případě , že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Zhotovitel
své oprávnění jej instalovat. V p řípadě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu
odpovědný za případné následky takového porušení, p ř ičemž právo Objednatele na případnou
náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
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XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SANKCE ZA PRODLENÍ S ODSTRAN ĚNÍM VADY PŘEDMĚTU
PLNĚNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na P ředmět plněni specifikovaný ve Smlouvě záruku za jakost v délce trvání
třiceti šesti (36) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního P ředmětu plnění Objednateli.
V p řípadě , že delší záruční doba vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce či dodavatele P ředmětu
plnění, platí taková delší záru ční doba.

	

2.

	

Záruční doba ve vztahu ke službám běží ode dne poskytnuti takových služeb.

3. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady P ředmětu plnění do 15 dn ů od
prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo
opětovným provedením vadné části P ředmětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními
předpisy po<Jle volby Objednatele.

4. V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad Předmětu plnění je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku VII. (Sankce - smluvní
pokuta a úrok z prodlení).

5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel oprávněn
uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám
nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených
v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo
Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

	

6.

	

Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že P ředmět plnění bude v souladu s touto Smlouvou
a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního
chováni a vlastností P ředmětu plnění s dodanou dokumentací a akcepta čním (nebo dle
oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost P ředmětu plnění pro účely vyplývající z
této Smlouvy a jejích příloh.

	

7.

	

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobene následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do P ředmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou nad
rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci P ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí P ředmětu plněni, s
výjimkou p řípadů , kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové zm ěny byly
uvedeny v dokumentaci P ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací P ředmětu
plnění;

d) užitím P ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací P ředmětu plnění.
8. Pro uplatnění vad P ředmětu plnění neplatí § 2618 Občanského zákoníku. Objednatel je oprávn ěn

uplatnit vady P ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na to, kdy
Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čeni pochybností se sjednává, že
akceptacf P ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad
Předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

	

9.

	

Pokud Objednatel nem ůže P ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záru ční
doba o dobu od oznámeni vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění Zhotovitelem.

10. Na díly vym ěněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto č lánku.

11. Právy vyplývající z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z vadného plnění vyplývající z právních předpisů .
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404

XIII. SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN

1.	Smluvní strany určily osoby odpovědné za realizaci této Smlouvy, a to:

kontaktní osoba Zhotovitele:

jméno: Roman Kadlec

tel: +420 724 841 983

email: roman.kadlec@comparex.cz

kontaktní osoba Objednatele:

jméno: Ing. Ji ří Výborný, CSc.

tel: +420 733 675 095

email: Jiri.Vyborny@mfcr.cz

2.

	

Tyto osoby budou zajišťovat kontakt mezi Objednatelem a Zhotovitelem a koordinovat činnost mezi
Objednatelem a Zhotovitelem.

3.

	

Odpovědné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by m ělo za p římý následek změnu Smlouvy
nebo jejího p ředmětu.

4.

	

Smluvní strany jsou oprávn ěny změnit odpovědné osoby i bez nutnosti uzav ření dodatku ke
Smlouvě , jsou však povinny na takovou zm ěnu druhou smluvní stranu písemn ě upozornit a taková
změna je účinná okamžikem doručení tohoto upozornění druhé smluvní stran ě .

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2.

	

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení,
ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

3. Tuto Smlouvu lze m ěnit nebo dopl ňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to písemnými dodatky
takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci
Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

4.

	

Právní jednání Smluvních stran z této Smlouvy vyvolává jen ty právní následky, které jsou v n ěm
vyjád řeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.

5.

	

Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

6. Podpisy Smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prost ředky u obou Smluvních stran s
náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro vyloučení
pochybnosti se sjednává, že Smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné podobě nebo
oboustranně v elektronické podobě .

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy či v souvislosti s
touto Smlouvou ani tuto Smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na t řetí
osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu či přechodu práv č i
povinností vyplývajících z této Smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. V p řípadě , že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú činnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
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9. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), předkládat Objednateli podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ
seznam subdodavatelů , ve kterém uvede subdodavatele, jímž za pln ěni subdodávky uhradil vice
než 10 %.

10. Tato Snilouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

11. Nedílnou součástí Smlouvy je její P říloha Č. 1 - Podrobná specifikace p ředmětu plnění.

12. V případě rozporu této Smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení Smlouvy.

13. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

14. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů , které
upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, at' už ústní
či písemné.

V Praze dne Z ti As,.

	

V Praze dne % 3. 10.20 19.
Česká republika - Ministerstvo financí COMPAREX CZ s.r.o.

.................. ............ ......

Jméno: Ing. Stanislav Sankot
Funkce: ředitel odboru 33

	

Funkce: Jednatel

CWPARFJC
COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
DIč/VAT: CZ63077124

	

(1)

-	-.-.--......

Jméno: Ing. Mgr. Petr Dupák, M
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Příloha č. 1 - PODROBNÁ SPECIFIKACE P ŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Požadavku na implementaci dvou nových serverů do stávajícího clusteru:

Servery budou p řidávány do již provozovaného clusteru (Sun Cluster 3.3) k serverům SPARC T4-4 a
SPARC Enterprise M5000. Servery musí být dodány s licencemi clusteru, které pokrývají čtvrtinu
výpočetních zdroj ů serverů . Zbylé zdroje, nepokryté licencí clusteru, budou využity pro aplikační instance
nevyžadující provoz ve vysoce dostupném prostředí a dále pro instance na vývoj a testování aplikací.

Servery budou provozovány v clusteru s virtuálními instancemi aplikací a instancemi databází INFORMIX
a ORACLE. Proto musí nabízené servery obsahovat i podporu (licence, aktiva ční klíče apod.) virtualizace,
která je uznávaná společností IBM a ORACLE jako licen ční rozhraní pro ORACLE a INFORMIX, a která je
certifikována pro provoz ve zmíněném clusterovém prost ředí. Virtualizace m ůže být realizovaná na
hardwarové i softwarové úrovni za podmínky, že takto vytvo řená virtuální prost ředí budou
v provozovaném prost ředí plně funkční.

Součástí dodávky a implementace je záruka/servisní služby na HW v délce trvání 36 m ěsíců a
maintenace/subscription SW v délce trvání rovn ěž 36 měsíců .

Fyzické požadavky na serveru

Každý jeden dodaný server musí splňovat následující požadavky:

Požadované obecné
vlastnosti poptávaného

Požadované parametry, p řípadně
vysvětlení požadavku

Parametry či popis
nabízeného řešení

řešení
Konstrukční provedení
jednotky

Rack maximálně 6U ANO - rackové, výška 3RU

Typ procesoru SPARC ANO - SPARC T5
(SPARC V9 architektura)

Procesor - taktovací
frekvence

minimálně 3GHz/procesor ANO - 3.6GHz/procesor

Počet jader procesoru minimálně 10 jader/procesor ANO - 16 jader
Počet požadovaných
procesorů

dva fyzické procesory na server ANO -dva procesory

Paměť operační - velikost Minimálně 256GB na server ANO - 256GB
Paměť operační -
rozši řitelnost

Minimálně 1TB na server ANO - 1TB

Ethernet porty/síťová
konektivita

Minimálně 4x10/100/1000Mbps
AutoSense porty,
1x 100Mbps administrační port,
možnost podpory pro min. 4x 10Gbps
porty

ANO
- 4 x 10 GbE UTP (s
podporou 100
Mbps/1 Gbps/10 Gbps)
- admin port 10/100Base-T

SAN konektivita Min. 2 x dualport 8Gbps FC s dualport
Ethernet

ANO - nabízen 2x dualport
8Gb FC HBA a 2x quadport
IGbE pro každý server
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Hard Disk - kapacita dat,
počet, způsob zapojení a
typ řadiče

Minimálně 2x600GB interní disk
vyměnitelných za chodu,
RAID řadič s podporou min. zrcadlení

ANO - nabízeno 2x 600GB
- až 6x 2.5-inch SAS nebo
SSD disk (300/600GB 2.5"
SAS nebo 100/300GB SSD
disky)
- řadič s podporou RAID 0,
1, 1+0

Rozši řující sběrnice server musí obsahovat minimálně 8ks
PCIe Gen3 slotů , hot-swap funkcionalita
je výhodou

ANO - 8ks low-profile PCI-
Express 3.0 slot ů

Virtualizační technologie Virtualizace musí být akceptovaná spol.
IBM a Oracle jako licenční bariera a musí
být podporovaná v použitém clusterovém
prost ředí. Virtualizace musí být
akceptována i dodavatelem clusterového
řešení jako licenční bariera.
Minimální požadovaná úroveň granularity
je CPU jádro, 1GB RAM, jeden rozši řující
slot, resp. konkrétní adapter a Ethernet
port

ANO - navrhované řešení
podporuje jak „hard-
partitioning" - tzv. Oracle
VM Server for SPARC
(hypervizorový virtualizační
nástroj), tak i „sort-partitiong"
- Solaris 11 Zones.
Oracle VM Server for
SPARC umožňuje server
rozdě lit až na 128 virtuálních
serverů o velikosti min.
lvlákno (tj. 1/8 jádra) a 1GB
RAM, adaptéry mohou být
př i řazené nebo sdílené.
Solaris kontejnery umožňují
dále dě lit jakýkoliv virtuální č i
fyzický server na tisíce „soft"
pod-systém ů .
Obě virtualizačnf technologie
jsou akceptovány jako
licenční bariéra společnostmi
IBM i Oracle.

Operační systém Solaris, 64-bit
Bezpečnostní certifikace CAPP,
RBACPP, LSPP podle EAL4+ Common
Critera podmínkou

ANO - Solaris 10 / Solaris 11
Solaris OS je průběžně
vyhodnocován a získává
certifikace dle EAL4 pro OS.
Aktuální informace jsou k
nalezení na adrese uvedené
v textu nabídky.

Klastrové řešení Servery musí být licencované pro provoz
ve stávajícím clusteru se servery Sun
Enterprise M5000 a SPARC T4-4.
Součástí dodávky musí být dodáni licencí
clusterového řešení pokrývajících min.
čtvrtinu dodaných výpočetních zdroj ů

ANO - Licence Oracle
Solaris Clusteru jsou
součástí nabídky.
Servery mají každý 32 jader,
% procesorových zdroj ů je 8
jader. P ři použití licenčního
koeficientu 0,5 je potřeba pro
každý server 4ks licencí.

12



C^IIPAREX

Zvolený typ virtualizace Popište zvolený typ virtualizace, její
granularitu (na procesor, jádro nebo jeho
část,
minimální velikost p řidělené paměti,
p řidě lování 10 subsystému a síťové
konfigurace atd.) a uveďte, zda je možné
virtuální oddíly, rest). p řidělené hw zdroje,
dynamicky „za běhu" rekonfigurovat
Dále uveďte prohlášení, že technologie je
akceptována spol. IBM a dodavatelem
clusterového řešení jako licenční bariera
(stačí odkaz na ve řejně dostupný web
spol. IBM a dodavatele clusterového
řešení)

ANO
- Oracle VM Server for
SPARC (umožňuje server
rozdě lit až na 128 virtuálních
serverů o velikosti min.
1vlákno (tj. 1/8 jádra) a 1GB
RAM, adaptéry mohou být
př i řazené nebo sdílené)
- Solaris 10/11 Zones
(umožňují dále dělit jakýkoliv
virtuální či fyzický server na
tisíce „soft" pod-systém ů )
Obě technologie nabízí
dynamické p řerozdě lení
výpočetních zdroj ů „za
běhu".
Obě virtualizační

technologie jsou
akceptovány jako licen ční
bariéra společnostmi IBM i
Oracle.

Možnost dedikovat vybrané
vstupně/výstupní za řízení

Virtualizační technologie musí umožňovat
dedjkování vyoraných vstupně/výstupních
za řízení, tj. Ethernet adaptérů , Fibre
Channel adaptérů a interních pevných
disků vybranému virtuálnímu serveru

ANO - Oracle VM Server for
SPARC umož ňuje jednotlivé
10 za řízení (adaptéry, síťová
rozhraní, disky) používat
jako dedikované nebo
sdílené.
Dedikovaná za řízení (např .
adaptér v PCI-E portu) jsou
hardwarově př i řazeny a jsou
k dispozici pouze danému
virtuálnímu serveru.

Možnost sdílet vybrané
vstupně/Wstupní za řízení

Virtualizační technologie musí umožňovat
sdílení vybraných vstupn ě/výstupních
zařízení, tj. Ethernet adaptérů , Fibre
Channel adaptérů a interních pevných
disků vybranému virtuálními servery

ANO - Oracle VM Server for
SPARC umožňuje jednotlivé
10 za řízení (adaptéry, síťová
rozhraní, disky) používat
jako dedikované nebo
sdílené.
Sdílená za řízení jsou
virtualizována pomocí tzv.
VIO (virtual 10) serverů a
tyto je zp řístupňují virtuálním
serverům.

Napájení Redundantní síťové zdroje vyměnitelné za
chodu

ANO - 2 x 2060 Watt, hot-
swappable,

Redundantní chlazení Redundantní větráky vyměnitelné za
chodu

ANO - 6x hot-swappable
větráky

Napájení Požaduje se redundantní napájení
alespoň N+1

ANO - 1+1 redundantní
zdroje (PSU)

Energetické požadavky na
připojení serverů :

Uveďte odběr serveru ve Wattech pro
plné zatížení a běžný provoz (100% a
50% vytížení serveru)

P ři 100% zátěži: 1.722W
P ři 50% zátěži: 1:156W
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BTU potřebné k chlazení
navrhované konfigurace
serverů

Uveďte počet BTU serveru pro plné
zatížení a běžný provoz (100% a 50%
vytížení serveru)

P ři 100% zátěži: 5.876
BTU/h
P ři 50% zátěži: 3.944 BTU/h

Rozměry nabízených
serverů

Uveďte fyzické rozměry navrhovaného
serveru

VxŠvH: 130X437x73 cm

Váha jednotlivých serverů Uveďte hmotnost navrhovaného serveru Max. 36kg
Délka a úroveň HW záruky Minimálně 36 měsíců , 7x24,

4 hod. response time
ANO - Oracle Premier
Support for Systems na 36
měsíců

Délka SW support
subscription /maintenance/

Minimálně 36 měsíců , uveďte podrobněji
v nabídce co je obsahem této položky

ANO - Oracle Premier
Support for Software na 36
měsíců
Popis je součástí textu
nabídky.

P říslušenství pro
zprovozn ění

LAN/SAN kabely, drobný instala ční
materiál

ANO

Veškeré instalační a implementační činnosti provádí kmenoví zam ěstnanci společnosti Comparex CZ
s.r.o., kte ří jsou certifikováni výrobcem a mají oprávn ění tyto činnosti provádět.

Servisní podporu na dodávaný hardware i software poskytuje p římo výrobce technologií - společnost
Oracle dle definovaných standard ů :
- Oracle Premier Support for Systems pro servery a operační systém
(http://www.oracle. com/us/support/premier/servers-storage/overview/index . html)
- Oracle Premier Support for Software pro Solaris Cluster
(http://www.oracle.com/us/sup port/premier/software/overview/index . html)

Seznam výrobcem podporovaných za řízení:
2x server T5-2 s příslušenstvím
8x licence Solaris Cluster

14



CqaIPAREX

Seznam hardware a software s uvedením ceny pro každou položku definovanou výrobcem
(s uvedením cenu bez DPH a s DPH)

2x server SPARC T5-2 (2x T5, 2á6GB RAM, 2x disk, adaptery)

	

Celkem hex DPH Celkem s DPH

' 1 389 373,50 Kč 1 681 142,00 '
Kč

281 182,80 Kč 0340 231,20 WE

38 567,20 Kč ? 46 666,40 Kč '

2 7104190 SPARC T5-2 server: base with 2 SPARC T5 16-core 3.6 GHz
processors (for factory installation)

64 7104196 -
One 8 GB DDR3-1066 registered DIMM (for factory installation)

4 7105213 One 600 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-2 HDD with marlin bracket

Celkový cenový přehled - rozpad za všechny nabízené technologie a služby

Položka

	

Celková cena bez DPM Celková cena v č , DPH

Oracle Solaria Cluster - licence profit CPU Jader

8 ! L90617

	

I Oracle Solaris Cluster, Enterprise Edition - Processor Perpetual

8 PREM-SUPP-SW

	

Software Update License & Support - 3yrs

	

^_

0,00 Kč -- 0,00 Kč

610,90 Kč 182 239,20 Kč

439,70 Kč 56 192,10 Kč

0,00 Kč̂ 0,00 Kč

590,40 Kč 1 924,40 Kč

17 198,11-R6 -20 810
_
,5 Kč

686 795,22 Kč f 831 022,20 Kč I

318 259,20 Kč 385 093,70 Kč

- 210 051,07 Kč 254 161,90 Kč

__ _ __1 _

	

for factory installation),
8SE6Y9MF1Z

	

Filler panel for disk drives (for factory installation)

' 4

-Li"

2 7104202 Oracle Solaris and Oracle VM Server for SPARC preinstall (for 1
▪4 333V-30-15-C14

connector, 15 A (for factory installation)

1 ORA-FREIGHT

	

Náklady na dopravu (Fr• eight char- ge)

2 ; PREM-SUPP

	

( Premier Support for Systems - 3yrs

factory installation)
Power cord: Sun Rack jumper, straight, 3 meters, C14 plug, C13

SG-PCIE2FC-QF8-Z 1
_

StorageTek 8 Gb Fibre Channel PCIe HBA dual port QLogic (tor

	

150
factory Installation)

	

_

	

_
7100479

	

Sun Quad Port GbE PCIe 2.0 Low Profile Adapter, UTP (for

	

46
fact=yr installation)

	

_

	

_

1

2x server SPARC T5-2 vč. Loglstlky

servisní podpora OPSfS pro 2x SPARC T5 .2 na 3 roky

8x licence Solaria Cluster

servisní podpora OPSfSW pro 8x Solaris Cluster na 3 roky

Instalace, implementace a ostatní služby

Celková cena

	

4

1 924 963,30 Kč

686 795,20 Kč

318 259,20 Kč

210 051,10 Kč

213 220,00 Kč

3 353 288,80 Kč

▪

	

2 329 205,60 Kč

8310«,20 Kč

385 093,70 Kč

254 161,90 Kč

257 996.20 Kč

4 057 479,60 Kč

15



Í
J/

Ing. 
Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan 
Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, 
o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, ou=10264, 
ou=Letenská 15, Praha, 118 10, 
ou=Ministerstvo financí, 
title=referent, 
serialNumber=ICA - 10251374 
Datum: 2014.10.29 13:50:03 
+01'00'


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

3. ODDÍL - Poznámky
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
k datové zprávě
Ověřovací doložka
Zajišťovací prvek:
Počet listů:
Výstup odpovídá vstupu:
Datum:
Jméno a příjmení:
Název organizace:
Pořadové číslo konverze:
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1
Datum vyhotovení
NE
ANO
1
	SignatureField1: 
	poznamka: garant Ing. Výborný Jiří, Ing. Let Milan, č.j.: MF-54727/2014/9001, č.j.: MF- 50139/2014/3303, VZ Mgr. Sekyra Oldřich odd. 9001
	DateTimeField1: 
	cisloKonverze: 66262822-29889-141029135223
	nazevOrganizace: Ministerstvo financí
	celeJmeno: Fliegl Jan Ing.
	datumKonverze: 2014-10-29T12:52:16Z
	: 
	pocetListu: 16
	zajisteni: 



