
Číslo smlouvy MF

332/094/2012
Toto číslo wuádějte při fakturaci

Č íslo smlouvy prodávajícího
10100137-70100140

Kupní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením ,§ 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis ů , jako
zakázka malého rozsahu zadaná na e-tržišti státní správy www.gemin.cz

pod č .j. MF-87168-2012-33

1. Aitcom Partner s.r.o.
se sídlem Praha 4 -- Chodov, Hvožd'anská 2053/3, PS Č 148 00
IČ : 290 14 701
DIČ :CZ29014701
č . Ú. 233781477/0300 u ČSOB, a.s.

zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160031
jednající jednateli spole čnosti: Ing. Jaroslavem Holečkem a Pavlem Čermákem

(dále jen „prodávající') na straně jedné

a

2. Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PS Č 11800
IC: 00006947
DIČ :CZ00006947
Jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Novotný, ředitel odboru 33

(dále jen „kupující") na straně druhé

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto kupní smlouvu

Č lánek 1.
P ředmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě této smlouvy p ředmět plnění, který se
sestává z dodávky hardware (2 ks serverů sestavených z testovaných komponent), software a
služby instalace a je p řesně specifikován v p ř íloze č . 1 této smlouvy „Popis zboží a služeb", a
kupující se zavazuje na základ ě této smlouvy dodaný p ředm ět plnění (č i dále také „zboží', nebo
„plněni') převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

s
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2.

	

Prodávající se zavazuje, že p ředmět plnění je nový, věcně a právně bezvadný a odpovídající
právním p ředpis ům a závazným i doporu čujícím normám platným v České republice.

Č lánek IL
Termín a místo plnění

1.	Prodávající se zavazuje dodat p ředmět plnění nejdéle do 5 týdn ů od dne nabytí ú č innosti této
smlouvy.

2.

	

Místem plnění je sídlo Ministerstva financí ČR, na adrese Letenská 525/15, Praha 1.

3. P řed uskutečněním p ředání předmětu plnění prodávající prokazatelně informuje oprávněného
zástupce kupujícího pana Ing. Ji řího Pecku, tel 420 257 042 242, e-mail Jiri.PeckaPmfcr.cz o
p řipravenosti k dodání. Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem
kupujícího tak, aby mezi doru čením oznámení o dodání a datem p řevzetí uplynulo nejméně pět
(5) pracovních dní.

4.

	

K p ředmětu plnění budou p řiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, uživatelská p ř íru čka
k hardware (v anglickém jazyce), uživatelská p ř íručka k software (v anglickém jazyce).

5. Předání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím listem podepsaným oprávn ěným zástupcem
kupujícího a prodávajícího v místě plnění.

6.

	

Kupující je povinen poskytnout bez zbyte čného odkladu prodávajícímu veškerou sou č innost, která
je nutná k pln ění povinností prodávajícího dle této smlouvy a kterou si prodávající vyžádá.

7. Prodávající se zavazuje, že v p řípadě požadavku kupujícího zajistí zprost ředkování likvidace
použitého zboží dodaného die této smlouvy a elektroza řízení, které je dodávkou dle této smlouvy
nahrazováno.

Č lánek III.
Vlastnická práva a p řechod nebezpeč í

1.	Kupující se stává vlastníkem zboží od data uhrazení smluvené ceny, právo užívat část p ředmětu
plnění spoč ívající v poskytnutí práv k užití software nabývá dnem p řevzetí plnění kupujícím.

2.

	

Kupující je oprávn ěn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a nebezpeč í
škody na p ředmětu pln ění přechází na kupujícího p řevzetím zboží.

Č lánek IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších předpisů a je cenou nep řekroč itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním p ředmětu plnění, včetně náklad ů souvisejících
s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.
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2.

	

Celková cena dodávaného p ředmětu plnění č iní:

bez DPH

	

999 000,- Kč, slovy (Devětsetdevadesátdevěttisíc),
DPH 20 %

	

199 800,- Kč, slovy (Jednostodevadesáttisícosmset),
včetně DPH

	

1 198 800,- Kč, slovy (Jedenmilionstodevadesátosmtisícosmset).

	

3.

	

Právo fakturovat cenu za p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí kupujícím a potvrzení dodacího
listu oprávněným zástupcem kupujícího v míst ě plnění.

4. Vystavený da ňový doklad/ faktura musí obsahovat:

a) rozpis položek p ředmětu plnění p řesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení prodávajícího v četně zejména č ísla účtu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku.

5. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je prodávající povinen p ředložit dodací list, který musí
obsahovat jednoznačné označení předmětu plnění, a to včetně přesných názv ů položek, jejich
počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ a výrobní č ísla, pokud u položky existují. Originál
dodacího listu připojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupců obou smluvních stran
a musí být těmito zástupci vlastnoruč ně č itelně podepsán.

	

6.

	

Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu č iní 21 dn ů ode dne doručení kupujícímu.

7. V roce, v němž je uskutečňováno pln ění, musí být faktura doru čena kupujícímu nejpozd ěji do
15. R., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Kupující má právo fakturu - da ňový doklad prodávajícímu p řed uplynutím lh ů ty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktu ře -
da ňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné
cenové údaje nebo jiný druh č i množství p ředmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lh ů ta
splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - da ňového dokladu
kupujícímu.

9. Da ň z př idané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané
hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Č lánek V.
Sankce a náhrada škody

1. V p ř ípadě prodlení prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této
smlouvy č i právních p ředpisů má kupující právo uplatnit vůč i prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně DPH za každý i
započatý den prodlení.

2. P ř i nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu kupujícím je
prodávající oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí na řízením
vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku, v platném zn ění.
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3.

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s pln ěním svých závazků v rozsahu,
v jakém je prodlení zp ůsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména
v případě neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve smlouvě .

5.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený touto
smlouvou.

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

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv ě není dotčeno právo smluvních stran
na náhradu zp ůsobené škody v plné výši.

8. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené kupujícímu porušením svých
povinností. Prodávající odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanovení této
smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d ůsledku vad pln ění. 0
náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku.

9. Jakákoliv ustanovení tykající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští.

Č lánek VI.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob ě
zve řejněn 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 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 p ředpisů , není tímto ustanovením
dotčena.

3. Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou;
b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti kupujícího;
c) veškeré další informace, které budou kupujícím ozna čeny jako d ůvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozdějších
p ředpisů .

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších p ředpis ů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany prodávajícího;

c) u nichž je prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto
informací od kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných d ůvodů ;

d) které budou prodávajícímu po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku ml čenlivosti t řetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sd ě lení se vyžaduje ze zákona.

4



5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se tykají kupujícího č i
plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvěrné informace druhé strany
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpe čit veškeré d ůvěrné informace
kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

7.

	

Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této smlouvy. Jiná
použití nejsou bez písemného svolení kupujícího p řípustná.

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. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od skon čení
záruční doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není prodávající
oprávněn vypovědět ani jiným zp ůsobem jednostranně ukonč it.

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

Č lánek VII.
Práva duševního vlastnictví

1. Prodávající 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 kupujícího vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala
užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je prodávající v plném rozsahu
odpovědný za p řípadné následky takového porušení, p ř ičemž právo kupujícího na p řípadnou
náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

2. Součásti p ředmětu plnění podle této smlouvy, kterými jsou po číta čové programy (dále jen
„Licencované materiály"), se řídí licenčními podmínkami, které jsou obsaženy v p říloze č . 2 této
smlouvy (dále jen „licenční podmínky"; v anglickém jazyce) ve form ě souboru na CD. V p řípadě
rozporu této smlouvy a licen čních podmínek v příloze č . 2 mají vždy p řednost
ustanovení smlouvy.

3.	Prodávající poskytuje kupujícímu k užití takových produkt ů nevýhradní licenci.

4. Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiál ů , které budou jeho sou částí.

5. Prodávající prohlašuje, že je na základ ě dohody s vykonavatelem majetkových práv k produktu
oprávněn poskytnout kupujícím licenci v rozsahu uvedeném v této smlouv ě a licenčních
podmínkách, které tvo ří p řílohu č . 2 této smlouvy.
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6. Bez ohledu na jiná ustanovení licenčních podmínek je licence k produktu poskytnutá kupujícímu
na základě této smlouvy časově a místně neomezená a opravňuje kupujícího k užití produktu
všemi obvyklými způsoby.

7. Smluvní strany výslovn ě sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou se
neuplatní jakákoliv ustanovení licenčních podmínek omezující odpovědnost za vady a škodu a
ustanovení o rozhodném právu a soudní pravomoci.

8.

	

Prodávající odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu,
v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

9. Prodávající odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout kupujícímu licenci k software dodávanému
spolu s hardware.

Č lánek VIII.
Záruka

	1.

	

Prodávající poskytuje na p ředmět plnění záruku v délce trvání t řicet šest (36) měsíců ode dne
p řevzetí dokončeného a funkčního p ředmětu pln ění kupujícím.

2. Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění nejdéle do
18 dní od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí větě platí, pokud není
v záručních podmínkách stanovena lh ůta kratší. Prodávající je povinen vady odstranit opravou,
výměnou nebo opětovným provedením vadné části p ředmětu plnění nebo jiným způsobem
stanoveným právními p ředpisy podle volby kupujícího.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením vadného
předmětu plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ů tě dle odst. 2 tohoto
článku je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 č lánku V.

4. Pokud prodávající vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je kupující oprávn ě n
odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím t řetích osob a požadovat po
prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním
práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto smlouvou
a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Podávající zejména odpovídá za shodu
funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a dodacím listem a za
použitelnost p ředmětu plnění pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

	

6.

	

Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými kupujícím či třetí stranou nad rámec
úprav schválených prodávajícím či uvedených v dokumentaci p ředmětu plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu plnění, s
výjimkou p řípad ů , kdy prodávající takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byly
uvedeny v dokumentaci p ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany kupujícího 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.

	

7.

	

Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ěn
uplatnit vady p ředmětu plnění u prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to,
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kdy kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit, Pro vylou čení pochybností se sjednává, že
převzetím p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo kupujícího uplatňovat nároky z
vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu převzetí.

8.

	

Pokud kupující nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční
doba o dobu od oznámení vad prodávajícímu do jejich úplného odstran ění prodávajícím.

9.

	

Právy vyplývajícími z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího
z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

Č lánek IX.
Platnost smlouvy a ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této smlouv ě a dále
z důvod ů uvedených v zákoně, zejména v p řípadě podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je d ůvodem
pro odstoupení od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylu čujícími odpovědnost dle
ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

	

3.

	

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího;
b) prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti

podávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
prodávajícího nebo bude ve vztahu k prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
úč inky;

c) prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

4. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany kupujícího, se považuje zejména:

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

b) porušení povinnosti prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30 kalendá řních
dní od jejich oznámení kupujícím;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními p ředpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů či p ředpis ů prodávajícím (zejména p ředpisů

upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpečnost apod.);
e) jiné porušení povinností prodávajícího, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendá řních dní

od doručení výzvy kupujícího.

5. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze strany
prodávajícího, se považuje:

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

b) prodlení kupujícího s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy prodávajícího.

6. V p řípadě odstoupení podle článku IX odst. 4 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
p říslušné 30denní lh ůty kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.
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7. Kupující je v p řípadě 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 p řípadě částečného odstoupení od smlouvy se cena pln ění snižuje o částky
p řipadající na plnění, která v d ůsledku odstoupení prodávající není povinen provést či poskytnout.
V případě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu
cenu plnění (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

8. Kupující má v p řípadě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody spoč ívající
v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního
plnění.

9. 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.

10. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch
částí p ředmětu pln ění, které nejsou dotčeny odstoupením.

11. V případě částečného odstoupení od této smlouvy kupujícím je prodávající povinen do 5
pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat kupujícímu ty části
p ředmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně podklad ů nezbytných k dokon čení
p ředmětu pln ění kupujícím č i třetími osobami.

12. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy má kupující právo dokon č it p ředmět plnění
sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem veškeré části
p ředmětu pln ění, které nebyly dotčeny odstoupením.

13. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní stran ě ,
nebo dnem uvedeným v oznámení.

14. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se
nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvěrných informací, zajištění
pohledávky kterékoliv ze stran, řešení spor ů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z
jejichž povahy toto vyplývá.

Č lánek X.
Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména
zákonem č . 513/1991 Sb,, obchodní zákoník, v platném znění.

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

3. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně p říslušný soud Obvodní
soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci v prvním stupni
p říslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně p říslušný soud M ěstský soud v Praze,

4.

	

Prodávající není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5. V p řípadě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i
neúčinné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúč 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 ustanoveni.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

7. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztah ů , které
upravuje.

8. Tuto smlouvu lze měnit, dopl ňovat č i zrušit dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky
takto označovanými a č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci
smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p řečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné v ů le. Na d ůkaz výše uvedeného
prohlášení p ř ipojují zástupci smluvních stran své podpisy.

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

Př íloha č . 1 - Popis zboží a služeb

P ř íloha č . 2 - Licen ční podmínky (formou souboru na CD)

V Praze dne . 3v„ fo. 'q V Praze dne

Česká republika - Ministerstvo financí

	

Aitcom Partner s.r.o.
(kupující)

	

(prodávající)

Ing. Luděk Novotný, řeitel\odboru 33
'A-41/1^k/

Ing. Jaroslav Hole ček, jednatel

Vlinistorsty• financi
11$ 10 PRAHA I -Le endiitlr

-29-
P^el Čermák, jednatel
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Příloha Z. 1 - Popis zboží a služeb

Popis

	

PIN:

	

1

	

Počet

HP ProLiant DL980 G7 ReNew (2 sestavy)

HP ProLianl DIAN CTO Rfrbd Systém
-: HP ProLiant DL980 G7 - konfigurovatelný serer

AM426AR 2 ks

HP DL980 X7560 BCore 24M FIO Rfrbd Kit
- 4x 8-jádrový Intel Xeon X7560 (2.27GHz18-core124MBl130W)

597871R-L21 2 ks

HP 0L980 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit
- S GB dual-rank DDR3-1333 (PC3-10600) Registered DIMM pam ě lový kit pro
ProLiant DL980

AOR56AR 32 ks

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HOD
- 146 GB 15k RPM 2-portový 6 Gbitls SAS SFF (2,5') Enterprise hot-plug peuiý
disk

512547R-B21 4 ks

HP 512MB Flash Backed Write Cache
= Smart Array P410(i) 512 MB FBWC Kit - upgrade cache na 512 MB flash
(aktivace read/write cache, RAID 5, 5+0)

534916R-B21 2 ks

HP 82E 8Gb Dual-port PCI-e FC HBA
L. HP 82E - 2-portový 8 Gbitls Fibre Channel x8 PCIe adaptér (Emulex LPei 2002)

A,i763AR 4 ks

HP NC375T PCIe 4Pt Gigabit Server
E NC375T- 4-portoW 10110011000 Mbitls Ethernet x4 PCIe adaptér (NetXen
NX3031)

538696R-B21 4 ks

HP DL980 1200W CS Plat Ht Plg Pwr Supply
W 1200 W Platinum Common Slot hot-plug zdroj napájeni pro ProLiant DL980
= 1,8 m napájecí kabel (IEC320-C14/IEC320-C13)

AM47OAR 8 ks

HP Slim 12.7mm SATA DVD Optical Kit
- DVD-ROM Slim-line (12,7 mm) SATA mechanika

4810418 B2i 2 ks

HP Insight Control MLIDLIBL Bundle E-LTU
- HP Insight Control licence (obsahuje iLO Advanced)

TC278AAE 2 ks

HP 3y 4h 24x7 ProLiant DL980 HW Support
3-letý Care Pack 27x714 pro ProLiant DL980 - servisní podpora hardware s

pokrytím 24x7 a dobou odezvu do 4 hod.

UV298E 2 ks

HP SA Ady Pack Nm E-LTU lyr 24x7 Supp
.- Smart Array Advanced Pack - licence pro Smart Array P212, P410(i), P411
(aktivace RAID 6, 6+0 - vyžaduje 256 MB cache a baterii cache)

TA852AAE 2 ks

HP Install ProLiant qL980 HW only
služba základní instalace hardware pro ProLiant DL980

UV304E 2 ks
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Příloha E. 2 - Licenční podmínky (formou souboru na CD)

CD obsahuje data v rozsahu 2068 kB, v celkovém po čtu stran 305, soubor byl

vytvo řen dne 24.10.2012, Licenční podmínky na CD jsou platné ke dni

24.10.2012.

Verbat

^ ‘VsANU7 - 0firAvůWOs4A,YJ e?D6'W

p^U 8re/vcl9á:

8' Ů :-'Gy /'P!

	

ri ' s?^r '

`„ ^wzps-í,fe J••
i



Migistarstv• inane.

tli 10 pzA%il }
-2ft. L^

''n‘,.

	

f

Gť

	

;'

	

-+

M
jpi5t®rstg®

	

sty "^tefr^ 1 nN^

-2g,.
Its Ra p►KA

	

•
-29-

^ ^^linist°'s^ -^
tťnaq
^

!is

	

-29.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12

		2012-11-01T17:11:50+0100
	Ing. Jan Fliegl




