
Č íslo smlouvy MF

3321167/2011
Toto číslo uvádějte p ři fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA

C. 1104161K111

Rozšíření kapacity diskového pole

uzavřená v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č . 513/1991 Sb.. obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a dle ustanovení *12, odst. 3) zákona 137/2006 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě e-tržiště www.allytrade.cz čj.:

59110161112011-332'

Smluvní strany:

Ceská republika - Ministerstvo financí
Letenská 15

118 10 PRAHA 1

IČO - 00006947
Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Č . úč tu: 3328-00110710
Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33

dále jen "kupující"

a

COMPAREX CZ s.r.o.
D ědinská 291893

161 00 Praha 6

IČO: 63077124, DIČ : CZ63077124

Zápis do OR u M ěS Praha dne 5. 4. 1995, oddíl C, vložka 36459

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Č . účtu 116181100112700

zastoupený: Ing. Jaroslavem FrQhlichem

jednatelem

dále jen "prodávající"
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Slrana 2 (celkeni 12)

1. P ředmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka hardwarového upgradu diskového pole HITACHI
USP-V (SIN 78997) (dále jen „za řízení" nebo „p ředm ět koupě") specifikovaného
v Identifikačním listě , který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2. Prodávající se zavazuje, že p ředmět koupě bude nový,, nepoužívaný, věcně a právně
bezvadný a odpovídající předpisům a normám platným v eské republice.

1.3. P ředmět plnění bude vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použiti je obvyklé u
obdobných produktů , a bude svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunika čních technologií.

2. Místo a termín pln ění

2 . 1 .

	

Místem plnění je: Letenská 1 5 , Praha 1 , PS Č 1 i 8 10

2.2.

	

Termín plnění je do 31.1.2012

3. Práva a povinnosti zhotovitele

3.1. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Prodávající prokazateln ě informovat
oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouv ě o připravenosti k předání.

3.2. Předání předm ětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným
zástupcem Kupujícího v míst ě plnění.

3.3. Prodávající bude odstraňovat vzniklé vady v míst ě instalace na adrese kupujícího:
Letenská 15, Praha 1, PS Č 118 10

3.4. Prodávající je oprávněn provádět technické přizpůsobení a výměnu dílů_ pokud tím
nebude ovlivněna funkce zař ízení. Náhradní díly, dodávané vým ěnou, musí odpovídat
standardu nových díl ů a musí být v bezvadném funk čním stavu. Vyměněné díly p řecházejí
do vlastnictví Prodávajícího.

4. Povinnosti Kupujícího

4.1. V případě neposkytnutí nezbytné sou č innosti kupujícího lze po vzájemné dohod ě ,
prostřednictvím dodatku k této smlouv ě , prodloužit termín pln ění smlouvy.

4.2. Kupující je povinen zacházet se zařízením s veškerou péč í tak, jak je uvedeno v návodech
výrobce. Zařízení bude obsluhovat jen kvalifikovaný a školený personál.

4.3. Kupující je povinen dodržet podmínky pro instalaci a provoz (klimatizaci, napájení,
zařízení pro přenos dat a pot řebná propojení) specifikované výrobcem v dokumentaci k
zařízení. Kupující nese náklady na všechna k tornu nutná za řízení.

4.4.

	

Kupující není oprávn ěn zař ízení sám nastavovat, opravovat, p řevážet na jiné místo a

provádět údržbu vlastními silami nebo prost řednictvím t řetích osob.

4.5. Kupující má povinnost informovat o vzniklých poruchách telefonicky v pracovní dob ě na
telefon 224 318 781, v mimopracovní době na pohotovostní telefon technické skupiny
zhotovitele 602 278 480 a vždy potvrdit písemn ě faxem na č íslo 243 222 292.
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4.6.

	

Kupující poskytne Prodávajícímu nezbytný čas a příležitost pro provedení údržbových
prací a zaruč í Prodávajícímu na požádání potřebný p ř ístup k zařízení.

5. Cena, platební podmínky a fakturace

5.1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
6.52611990 Sb.. o cenách. ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou konečnou a
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmě tu smlouvy,
včetně nákladů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění
apod.

5.2. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

bez DPH

	

1 370 128,- Kč ,
slovy (jedenmiliont řistasedmdesáttisícstodvacetosm korun českých),

DPH ve výši 20% 274 025,60 Kč ,
slovy (dvěstěsedmdesátčtyřitisícedvacetpět korun českých šedesát haléřů),

včetně DPH 1 644 153,60 K č ,
slovy (jedenmilionšestsetčtyřicetčtyřitisícestopadesátt ři koruny české šedesát haléřů).

5.3.

	

Právo fakturovat p ředm ět koupě vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení dodacího listu
oprávněným zástupcem Kupujícího v míst ě plnění.

5.4. Vystavený daňový doklad) faktura musí obsahovat:
a) rozepsání položek předmětu koupě přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) č ísla účtu Prodávajícího,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb.. o dani z p ř idané hodnoty,

ve znění pozd ějších p ředpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku
g) nedílnou součástí faktury (v p ř íloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat jednozna č né

označení dodávky č i služby, a to včetn ě p řesných názv ů položek, jejich po čet, jednotkové
ceny, značku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u nehmotných v ěcí č ísla licencí,

h) originál dodacího dokladu př ipojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupc ů obou
smluvních stran podepsán jejich vlastnoru čními č itelnými podpisy.

5.5. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury č iní 21 dnů ode dne doručení
Kupujícímu.

5.6. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena nejpozd ěji do 15. 12,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7. Kupující má právo daňový doklad fakturu Prodávajícímu p řed uplynutím lhůty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje,
nesprávné náležitosti požadované ve smlouv ě , chybí-li na daňovém dokladu - faktuře
některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiný druh či množství p ředmětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta
splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu
Kupujícímu.

5.8. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem ě . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného pln ění.
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5.9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně .

6. Smluvní sankce a úrok z prodlení

	6.1.

	

V případě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě a dále
v případě neplnění Prodávajícího má Kupující právo uplatnit v ůči němu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění s DPH za každý i zapo čatý den následující
po marném uplynutí doby pln ění. nebo (nejsou-li lhůty ve smlouvě uvedeny) za každý i
zapo čatý den neplnění.

6.2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Kupujícím je Prodávající
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ř ídí nařízením
vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení
podle občanského zákoníku, v platném zn ění.

	

6.3.

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep ř ipouští.

6.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany nebo v p ř ípadě neposkytnutí požadované sou č innosti,
vymezené ve smlouv ě .

6.5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávající povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

6.6. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

6.7. Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu zp ůsobené
škody v plné výši.

7. Přechod vlastnictví a nebezpeč í škody

7.1. Kupující se stává vlastníkem hmotných částí zařízení od data uhrazení smluvené ceny.

7.2. Kupující se stává držitelem užívacích práv k za ř ízení (např . k programovému prost ředku)
ode dne jejich p řevzetí.

7.3. Kupující je oprávněn užívat za ř ízení od data jeho protokolárního p řevzetí a nebezpe č í
škody na zařízení přechází na Kupujícího převzetím tohoto plnění. Za užití zařízení podle
předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

7.4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení způsobené prodlením s pln ěním
závazků druhé smluvní strany.

8. Náhrada škody

8.1. Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené Kupujícímu porušením svých
povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za
škody vzniklé v důsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhrad ě škody platí obecná
ustanovení Obchodního zákoníku, v platném zn ění.

8.2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

8.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany.
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9. Ochrana informací

9.1. Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podob ě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurč itou.

9.2. Ob ě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám d ůvě rné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
Č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není
tímto ustanovením dot čena.

9.3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajicímu v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Kupujícího;

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím či Prodávajícím označeny jako
důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů .

9.4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího,

b) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ě k
dispozici ještě před přijetím těchto informací od Kupujícího,

c) které budou Prodávajícímu po uzav ření této smlouvy sděleny bez závazku
ml čenlivosti třetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

9.5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez v ědomí
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají
Kupujícího či plnění této smlouvy.

9.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osob ě důvěrné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe č it veškeré důvěrné
informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

9.7. Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p řípustná.

9.8. Prodávající je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9.9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

9.9.1.

	

v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od
ukončení smlouvy;

9.9.2.

	

v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční
doby.

9.10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto č lánku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.
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4.11. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto č lánkem má druhá
smluvní strana právo, vedle náhrady škody, ú čtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč
za každý případ porušení.

10. Ukon čení smluvního vztahu

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to ode dne podpisu smlouvy do 31.1.2012.

10.2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 10.1. Ukon čením smlouvy
nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neur čitou, práva z odpov ědnosti za
vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.

10.3. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen i před uplynutím doby
uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.

10.4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v zákon ě , z
důvodů uvedených ve smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je
důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

10.4.1. Kupující je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících
případech podstatného porušení povinností Zhotovitelem:

a) v případě , že bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího, a v p řípadě že
Prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný
proti Prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude
rozhodnuto o úpadku Prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými úč inky;

b) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30
kalendářních dní po termínu pln ění;

c) v případě , že Prodávající neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím;

d) v p ř ípadě realizace p ředmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v p řípadě
nedodržování jiných závazných dokumentů č i předpisů (zejména předpisů
pro bezpečnost práce, požární bezpe čnost apod.);

e) v případě jiného porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno
ani do 30 kalendá řních dní od doručení výzvy Kupujícího.

10.4.2. V případě odstoupeni podle č lánku 10.4.1 písm. b), c) a e) je po marném
uplynutí 30denní lhůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a
to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího. Kupující má v p řípadě
odstoupení od smlouvy v každém p ř ípadě nárok na náhradu prokázaných
nákladů , které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména
nákladů , které mohou vzniknout v souvislosti se zajišt ěním náhradního plnění.

10.4.3. Kupující je v případě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která
bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení je
Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu zařízení (byla-li již uhrazena)
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sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou dotčena odstoupením.

10.4.4. Prodávající je oprávn ěn od této smlouvy odstoupit v následujících p řípadech
podstatného porušení Kupujícím:

a) bude-li Kupující v prodlení s pln ěním lhůty splatnosti daňového dokladu -
faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení,
není tímto ustanovením dot čen,

b) v p ř ípadě prodlení Kupujícího s poskytnutím souč innosti o více než 30
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.

10.4.5. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz
na ustanovení této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávn ění od
smlouvy odstoupit.

10.4.6. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot čena.

10.4.7. V případě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v
platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dot čeny odstoupením.

10.4.8. V případě částečného odstoupení od této smlouvy je Prodávající povinen do 5
pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení p ředat Kupujícímu ty
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně p ř ípadných zdrojových
kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Kupujícím č i třetími
osobami.

10.4.9. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon č it
dílo sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto
účelem veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

10.4.10. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámeni.

10.4.11. Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neveřejných informací, zajišt ění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povimností, z jejichž povahy toto vyplývá.

11. Práva duševního vlastnictví

11.1. Prodávající prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména
že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pm Kupujícího vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany. V p ř ípadě , že bude toto
oznámeni nepravdivé, je Prodávající v plném rozsahu odpov ědný za př ípadné následky
takovéhoto jednání, p ř ičemž právo Kupujícho na p řípadnou náhradu škody a smluvní
pokutu zůstává nedotčeno.

11.2. Jsou-li sou částí předmětu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy č i jiné výsledky
č innosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"). platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto č lánku.

11.3. V případě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty Prodávajícího
nebo třetích stran, poskytuje Prodávající Kupujícímu k užití takových produkt ů
nevýhradní licenci.
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11.4. K částem Licencovaných materiál ů, které byly Prodávajícím vytvo řeny či upraveny na
objednávku Kupujícího, poskytuje Prodávající Kupujícímu výhradní licenci. Kupující je
oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to p ř ípadně i prostřednictvím
třetích osob.

11.5. V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Prodávajícím dokon čen nebo
předán Kupujícím včas, je Kupující oprávn ěn předmět plnění dokončit. a to i
prost řednictvím t řetích osob.

11.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se udě luje pro všechny způsoby užití, Kupující
však není povinen licenci využít.

11.7. Uzemní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory č i jiných služeb
poskytovaných Kupujícímu Prodávajícím nemá na trvání licence vliv.

11.8. Kupující je oprávn ěn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této smlouvy v četně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím v
působnosti Kupujícího a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávněných uživatelů č i
současných přístupů stanovená v této smlouvě .

11.9. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za licenci k užití
Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí.

11.10. Pokud je sou částí dodávky poskytnutí a p řevod nevýhradních časově neomezených
užívacích práv k voln ě šiřitelnému SW - freeware , který není uveden v p ředmětu plnění,
je Prodávající povinen zpracovat přehled licencí freeware a p ředložit ho jako sou část
předávacího protokolu. Prodávající garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a p řevodu práv
k SW - freeware Kupujícímu a kone čným uživatelům.

11.11. Pokud je sou částí dodávky hardware (dále jen „HW") i software (dále jen „SW"),
například firmware nebo operační systém s licencí OEM, znamená to. že je SW dodáván
společně a neoddě litelně s HW a je součástí jeho ceny. V případě , že ostatní SW

(aplikace) jsou z dodávaného HW p řenositelné v souladu s licen ční smlouvou na jiný
HW, pak je nutno ocenit takovou každou aplikaci samostatn ě

12. Rozhodné právo, řešeni spor ů

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12.2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

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

12.4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodování v ěci
příslušný krajský soud, ur čují smluvní strany jako místn ě příslušný soud Městský soud v
Praze.
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13. Záru ční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady p ředmětu pln ění

13.1. Nad rámec odpov ědnosti za vady Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný
ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 m ěsíců .

13.2. Záru ční doba zač íná běžet ode dne převzetí p ředm ětu plnění Kupujícím.

13.3. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění s reakční
dobou 4 hodiny od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záru čních podmínkách
stanovena lhůta odlišně). Prodávající je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo
opětovným provedením vadné části předmětu plněná nebo jiným způsobem stanoveným
právními p ředpisy podle volby Kupujícího.

13.4. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady p ředmětu plnění nebo nahrazením
vadného předmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ůtě dle
odst. 3 tohoto č lánku, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
uvedenou v čl. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není
omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dot čeno právo Kupujícího na náhradu škody v
plné výši.

13.5. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 12.3 tohoto č lánku, je
Kupující oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích
osob a požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti s
odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího
na odstoupení od smlouvy.

13.6. Prodávající odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a
podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávající zejména odpovídá za
shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a
akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu
plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

13.7. Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:
(a) nevhodnými zásahy do p ředmě tu plnění provedenými Kupujícím č i třetí stranou

nad rámec úprav schválených Prodávajícím č i uvedených v dokumentaci
předmětu plnění;

(b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu
plnění, s výjimkou p řípadů , kdy Prodávající takové zm ěny schválil nebo kdy
takové změny byly uvedeny v dokumentaci p ředmě tu plnění;

(c) obsluhou ze strany Kupujícího č i třetích osob. která je v rozporu s dokumentací
předmě tu plnění;

(d) užitím p ředmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

13.8. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ěn uplatnit
vady předmětu plnění u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy
Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že
akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího uplat ňovat
nároky z vad p ředm ětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu
akceptace.

13.9. Pokud Kupující nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění
Prodávajícím.
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14. Zm ěny smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat č i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto označovanými a č íslovanými vzestupnou řadou podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

15.2. Zhotovitel není oprávn ěn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

15.3. V případě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúč inné, nezpůsobuje tato skute čnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného či neúč inného
ustanovení.

15.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:

Př íloha 1: Identifikační list č . 1, Detailní konfigurace

15.5. V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

15.7. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této předmětné
věci, at' už ústní č i písemné.

V Praze dne

	

V Praze dne
21 -12- 2011

místo a datum

	

místo a datum

Kupující

	

Prodávající

Česká republika Ministerstvo financí

	

COMPAREX CZ s.r.o.
Ing. Luděk Novotný

	

Ing. Mgr. Petr Dupák, MBA
ředitel odboru 33

	

jednatel
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Příloha č . 1

IDENTIFIKAČNÍ LIST Č . 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO C. 1104/61K/11

s objednatelem Ministerstvo financí ČR

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dodávka upgradu diskového pole HITACI-II USP-V (Serial No.: 78997)
sestávající z:

n Kapacitního upgradu 9TB, disky 15k RPM,

n Licence pro užívání SW na upgradovanou kapacitu,

n Související navýšení cache,

n Instalace a implementace v rozsahu l OMD,

n Podpora kopíruje podmínky rozší řené systémové podpory zakoupené spole čně s původním
diskovým polem, tj. záruka je sjednocena se stávajícím za ř ízením.

11 =12
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Detailní konfigurace:
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Hardware

USP-VS

	

m 03.tof,

(Upgrade Serial No.' 78997)

D KC-F5051-450KS. P

043-991247-01.P

DKC-F610I-C8G.P

DKC-F6101-S4 GC, P

Software

HICOMMAND.S
(Upgrade Senai No.. 7E997)

044-220001-03D.P

Description

1 NOD Canister (DKS2C-K450FC)

SVC-USP V - HDD450KS - Backine Support Including Spares

Cache Memory Module (8GB)

Shared Memory Module (4GB)

Quantity

24

240

1

Description

USP V Basic Optg Sys Bndl 1T8 (Above 25TB) Lic

	

10

Quantity

305-220201 .032 , P SVC Mo USP V Basic Cptg Sys Bndl 1TB (Above 2578) Lic - SL'V• Backline 5uppor, 100
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