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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

NEANO



Č íslo smlouvy MF

3302/050/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva
o Technické podpo ře a servisu páskové knihovny

Sun StorageTek L700e
číslo smlouvy zhotovitele

	

_P-0019/ 14
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-

tržišti státní správy www.gemin.cz
č .j. MF-44574/2014/3303

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí,
se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSC - 118 10,
IČ :

	

00006947
DIČ : CZ0006947
Bankovní spojení

	

Česká národní banka
Číslo účtu

	

3328-001/0710
Zastoupena: Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33
(dále jen „Objednatel') na straně jedné

a

Pontech s. r.o.,
se sídlem Turkova 2319/5b,149 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky
148038,
den zápisu - 18.4.2007,
IČ - 27977315
DIČ - CZ27977315
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102400960/2700
Zastoupená: jednatelem Ing. Vladislavem Vintnerem

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plněni je poskytování Technické podpory a servisu páskové knihovny Sun
StorageTek L700e, která je provozována v budov ě Ministerstva financí - Letenská 15, jejíž
specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy



Článek II.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout Technickou podporu a servis páskové
knihovny Sun StorageTek L700e, a tím pro něho zajistit:

•Technický servis v rozsahu 5x8 s reakční dobou 8 hodin.
• Odstranění poruch elektronických a elektromechanických dílů do 32 hodin od zahájení
prací na opravě (zahájení prací na opravě je definováno reakční dobou).
• Diagnostiku za řízení a analýzu diagnostických údaj ů .
• Zajištění kontroly, údržby a oprav za řízení - kupříkladu výměna namáhaných
mechanických díl ů jako jsou řemeny, přívodní vodiče, atd.
• Pravidelnou profylaxi zařízení včetně výměn mikrokódů .
• Služby podpů rných specialistů na uvedená za řízení

• Dodání a instalaci náhradních díl ů (je zahrnuto v ceně za předmět plnění).

Článek III.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí servisním zástupc ům Zhotovitele přístup k HW zařízením na kterém je
instalován softwarový produkt v rozsahu pot řebném k provádění servisních prací.

2. Vznikne-li v rámci Technické podpory a servisu ze strany Objednatele požadavek na
zásah, je Objednatel povinen toto provést vždy prokazatelným zp ůsobem, a to formou e-
mailové /support(a pontech.cz/ zprávy, která bude obsahovat podrobn ější specifikaci
nároku na zásah ze strany Zhotovitele (popsání závady, p řípadně akce obsluhy, které byly
před výskytem závady provedeny). Následn ě po zaslání zprávy je Objednatel povinen
telefonicky kontaktovat HOT LINE PONTECH- 725386003.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje svoji kontaktní osobu. Kontaktní osoby jsou oprávněny
jménem stran provádět veškeré odpovídající úkony v rámci technické a obchodní
spolupráce dle Smlouvy. Kontaktní osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by m ělo za
přímý následek změnu Smlouvy nebo jejího p ředmětu nebo ceny. Smluvní strany jsou
oprávněny změnit kontaktní osoby i bez nutnosti uzav ření dodatku ke Smlouvě, jsou však
povinny takovou zm ěnu druhé smluvní straně prokazatelně oznámit (nap ř. zasláním
oznámení do datové schránky).

4. Kontaktními osobami ze strany Zhotovitele, které je možno dále kontaktovat jsou:
Roman Cecháček

	

- oddě lení technického supportu
tel. : 725 386 004

Milan Sýkora

	

oddělení technického supportu
tel. : 602 362 796

Místem oznámení závady je :
Pontech s.r.o., Turkova 2319/5b,149 00 Praha 4

5. Kontaktními osobami ze strany Objednatele jsou:
Ing. Ji ří Výborný CSc. - tel. 257044476
Ing. David Hrdý

	

- tel. 257042512
Ing. Ji ří Pecka

	

- tel. 257042242
6. Objednatel se zavazuje zabezpečit všechny programy, programovací úlohy a data, uložené

pomocí dodaného za řízení na kazetových datových nosičích. V případě, že tak neučiní,
neodpovídá Zhotovitel za takto vzniklé škody.
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Článek IV.
Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona č .526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu
smlouvy, včetně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa
plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy
činí:

bez DPH

	

412 400,- Kč,
slovy (čtyřistadvanásttisícčtyřista korun českých),

DPH ve výši 21% 86 604,- Kč,
slovy (osmdesátšeasttisícšastsetčtyři korun českých),

včetně DPH

	

499 004,- Kč,
slovy (čtyřistadevadesátdevěttisícčtyři korun českých),

3. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto č lánku zahrnuje následující části:

Kalkulační tabulka

(i) úhrada za Technickou podporu a servis

	

412 400,- Kč bez DPH
páskové knihovny Sun StorageTek
L700e

4. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2. tohoto článku bude hrazena na základ ě
faktury vystavené do 15-ti dní po podpisu smlouvy a to ve výši:

412 400,- Kč bez DPH

499 004,- Kč s DPH.

5. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu p ředmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový
doklad) následující den po p řevzetí p ředmětu plnění bez vad a nedod ě lků a potvrzení
„dodacího dokladu" (dodací list, p ředávací /přejímací protokol, akceptační protokol apod.)
o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a to nejdéle do
15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň , nebo přiznat uskutečnění plnění.

6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení, číslo účtu dodavatele s informací o identifikaci plátce

prostřednictvím variabilního symbolu.
e) veškeré náležitosti dle § 29, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č .

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOT`).



7. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky či služby, a to včetně přesných
názvů položek. jejich počet, jednotkové ceny, zna čku (výrobce), typ, výrobní čísla a u
nehmotných věcí čísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí být
s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoručně čitelně podepsán.

8. Cena plnění je splatná do třiceti(30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - da ňového
dokladu Objednateli.

9. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena nejpozději do 15.12.,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě, pokud
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny
nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře nebude přiložen originál dodacího dokladu.
Objednatel je v takovém p řípadě povinen, fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit. Nová lh ůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout
ode dne doručení opravené faktury - da ňového dokladu Objednateli.

11. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

12. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých bezhotovostním platebním stykem na
účet uvedený v záhlaví smlouvy a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této
měně .

Článek V.
Způsob plnění předmětu smlouvy

1. Místem plnění je sídlo Objednatele. Objednatel má právo určit i jiné místo plnění v
průběhu smluvního vztahu na základ ě prokazatelného oznámení Zhotoviteli.

2. Předmět plnění musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí odpovídat
právním p ředpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v České
republice (týká se i dodaných náhradních díl ů).

3. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, lze předmět plnění považovat za dokon čený
pouze v případě, že:

a) nemá žádné vady;
b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace ve řejné zakázky,

smlouvy, dokumentů předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;
c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Objednatel

očekává s ohledem na povahu p ředmětu plnění.

4. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.



5. V případě, že předmět plnění zahrnuje poskytnutí služby, použijí se p ředcházející
ustanovení p řiměřeně ; služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu,
po kterou mají být podle smlouvy poskytovány.

6. Před předáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného
zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv ě o připravenosti k p ředání. Datum p ředání
musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením
oznámení o dokončení a datem p ředání uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dní.

7. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému 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 příslušnými 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 oprávn ěným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

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

Článek VI.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení
smluvené ceny.

2. Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (nap říklad licencí k užití po č ítačového
programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem.

3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude
potvrzeno dodacím dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v
místě plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele p řevzetím
tohoto plnění. Je-li podle smlouvy p řípustné předání a převzetí předmětu plnění po
částech, je Objednatel oprávněn užívat jednotlivé části předmětu plnění od data p řevzetí
takových částí, nebezpečí škody na p ředmětu plnění však přechází na Objednatele až
převzetím poslední části předmětu plnění. Za užití předmětu plnění podle první věty se
však nepovažuje jeho ověřování a testování.

Článek VII.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy č i
právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli 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. Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.



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 - da ňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy
(Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a ve řejných rejstříků právnických a
fyzických osob, v platném znění.)

6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany Zhotovitele se nepřipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména
v případě neposkytnutí požadované sou činnosti vymezené ve smlouvě

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

Článek VIII.
Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů . Zhotovitel odpovídá zejména za
škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jíným
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

Článek IX.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle
zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám
důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
předpisů , 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 d ůvěrné ve
smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších předpisů .

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

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

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím 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 uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s důvěrnými 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 t řetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této
smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré
důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.

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

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovně :

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení
smluvního vztahu;

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

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostrann ě ukončit

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



Článek X.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá od data podpisu smlouvy do 30.6.2015.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odstavci
1. tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva z poskytnutí
licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. 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 p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:
a. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,
b. Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti

Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

c. Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:
a. prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po

termínu plnění;
b. porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůte 30

kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem
c. realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními p ředpisy;
d. nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro

bezpečnost práce, požární bezpe čnost apod.);
e. jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30

kalendá řních dní od doručení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Zhotovitele, se považuje:
a. prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30

kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;
b. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendá řních dní od

prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele

8. V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to
bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Odstoupení je možné i v případě, že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel 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 od smlouvy se cena předmětu
plnění snižuje o částky připadající na plnění, která v d ůsledku 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.
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10. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody
spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

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

13. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních
dnů od prokazatelného doručení odstoupení p ředat Objednateli ty části předmětu plnění,
které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kód ů a dalších
podklad ů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.

14 V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit
předmět plnění sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto
účelem veškeré části předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

15. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

16. Odstoupení od této smlouvu či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o
mlčenlivosti 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 .

Článek XII.
Rozhodné právo, řešení sporů

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 Ceské republiky.

Článek XIII.
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění

1. Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost
v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního
předmětu plnění Objednateli. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční
doba, platí taková delší záru ční doba. Předcházející věta platí i v p řípadě, že delší záruční
doba vyplývá z prohlášení či sdě lení výrobce či dodavatele předmětu plnění.



2. Jsou-li součástí předmětu plnění služby, běží záruční doba ve vztahu ke službám ode
dne poskytnutí takových služeb.

3. V případě dodání náhradních díl ů Zhotovitel poskytuje na náhradní díly záruku za jakost
v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání.

4. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 5
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou,
výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.

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

6. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je
Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit
vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím třetích osob a požadovat po
Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad.
Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení
od smlouvy.

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

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 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 předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

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

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

9. Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Objednatel je oprávn ěn uplatnit
vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy
Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává,
že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele
uplatňovat práva z vad p ředmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

10. Pokud Objednatel nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění
Zhotovitelem.

Sbs



Ir‚

Článek XIV.
Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

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

2. Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních
stran s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního
předpisu. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že smlouva m ůže být podepsána
oboustranně v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podobě .

3. 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 důsledku něhož by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících
z této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné
či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené
ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného č i
neúčinného ustanovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:
Příloha č .1- Konfigurace knihovny L700e.

6. V případě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), p ředkládat Objednateli
podle §147a odst. 1 (ism. c) ZVZ seznam subdodavatel ů, ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v p řípadě
významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny ve řejné zakázky, nebo b) z
části ceny veřejné zakázky uhrazené ve řejným zadavatelem v jednom kalendá řním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky p řesahuje 1 rok, a to 60 dn ů od splnění
smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendá řního roku v p řípadě, že plnění
smlouvy přesahuje 1 rok.

8. Zhotovitel je dále povinen dodat jako p řílohu uvedenou v předchozím odstavci
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 °to

základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem p ředložení seznamu
subdodavatelů .
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

10. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č . 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem

11.Tato smlouva představuje 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 či písemné.

2 4 -09- 2014

V Praze dne
Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IČ :04006947 DIč :CZ0000 6947

2 4 -09- 2014
V Praze dne

1HTLECH.
Ponlec.h s.r.o.

i iirialva 231 9/5b, 149 00 Praha 4
('i279773 i5

za Objednatele
........................................

za Zhotovitele '

Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Stanislav Sankot

ředitel odboru 33

Pontech s. r.o.,
Ing. Vladislav Vintner

jednatel společnosti



Příloha E. 1 Konfigurace knihovny L700e

Položka

	

1 Popis Ks

L700-E70
Automated Tape Library, Cartridge Capacity up to 690

Sun StorageTek
T10000A

T10000A drive with 4Gb Fibre Channel interface and 2 short
wave ports for the L700 and SL8500 with 500GB capacity and 2
120MB/s throughput, ROHS-5
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