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Č íslo smlouvy MF

332/125/2012
Toto čísla uvádějte př i fakturaci

r

SMLOUVA O DÍLO

SERVISNÍ SLUŽBY PRO ORACLE TECHNOLOGIE

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12, odst. 3) zákona č . 137/2006 Sb., o

zadávání ve řejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě výběrového řízení přes

E-tržiště VS e. č .: MF-10054112012159 tuto smlouvu.

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15

118 10 PRAHA 1

IČO - 00006947
DIČ - CZ00006947

Bankovní spojeni: ČNB Praha 1
č . účtu: 332800110710

Jednající: Ing. Luděk Novotný
ředitel odboru 33

dále jen "Objednatel"

a
COMPAREX CZ s.r.o.

Evropská 2588133a

160 00 Praha 6

IČO - 63077124

DIČ - CZ63077124

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

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č . účtu 116181100112700

zastoupená: Ing. Mgr. Petrem Dupákem, MBA

jednatelem
dále jen "Zhotovitel"



Smlouva o ciao č ..! . 3ó`^.

	

T
O^ ^

	

Strana 2 (celkem 10)

1. Předm ět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka poskytování systémové údržby a podpory (dále také
,,servis") pro hardwarová za řízení uvedená v specifikovaného v Identifika čním listě , který
je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „za řízení") a to v rozsahu dle č lánku 2.1.
smlouvy.

1.2. Součástí plnění jsou také konzultace pro instalovaný systémový SW v rozsahu 1 MDlmě s,
podle potřeb objednatele.

2. Práva a povinnosti zhotovitele

2.1. Zhotovitel je povinen poskytovat servis za řízení následujícího rozsahu servisu:
Údržba zahrnuje nutné opravy v četně náhradních dílů, odstranění poruch a závad,
provádění technických změn zařízení v místě instalace non-stop (7x24 s reakční dobou 4
hodiny) a dále telefonickou HW a SW podporu k témuž zařízení.,

2.2. Podle potřeb objednatele může být ze servisu vy řazován hardware i software.

3. Povinnosti objednatele

3.1. Objednatel je povinen zacházet se za řízením s veškerou pé čí a tak, jak je uvedeno
v návodech výrobce za řízení. Zařízení bude obsluhovat jen kvalifikovaný a školený
personál.

3.2. Objednatel je povinen dodržet podmínky pro instalaci zařízení (klimatizace, napájení,
zařízení pro přenos dat a potřebná propojení). Zákazník nese náklady na veškeré vybavení
nutné k instalaci.

	

3.3.

	

Objednatel není oprávněn zařízení sám nastavovat, opravovat, převážet na jiné místo a
provádět údržbu vlastními silami nebo prost řednictvím třetích osob.

3.4. Objednatel 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 písemně e-mailem na servicedesk@comparex.cz .

3.5. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytný čas a příležitost pro provedení údržbových
prací a zaruč í Zhotoviteli na požádání potřebný přístup k zařízení.

4. Cena, platební podmínky a fakturace

4.1. Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
6.52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou nep řekročitelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů
souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.
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4.2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět pln ění za celé období trvání smlouvy č iní:

bez DPH

	

787.932,- Kč ,
slovy (sedmsetosmdesátsedmtisícdev ětsettřicetdvě koruny české),

výše DPH

	

157.586,40 Kč ,
slovy (stopadesátsedmtisícp ětsetosmdesátšest korun českých čtyřicet haléřů),

včetn ě DPH 945.518,40 Kč ,
slovy (devětsetčtyřicetpěttisícpětsetosmnáct korun českých čtyřicet haléřů),

4.3. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.

4.4. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkově č íslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla úč tu,
e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 23512004 Sb., o dani z př idané hodnoty, ve

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

4.5. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad,
který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky č i služby, a to v četně přesných
názvů položek, jejich po čet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní č ísla a u
nehmotného majetku č ísla licencí. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktuře musí
být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoručně č itelně podepsán.

4.6. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury č iní 21 dnů ode dne doručení
Objednateli.

4.7. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena nejpozději do 15. 12,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.8. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, chybí-li na
faktuře - daňovém dokladu některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství předmětu plnění než dohodnuté ve
smlouvě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené
faktury - daňového dokladu Objednateli.

4.9. 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.

4.10. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně .
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5. Smluvní sankce a úrok z prodlení

5.1. V p řípadě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv lh ůty uvedené v této smlouvě a dále
v případě neplnění Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit v ůč i němu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny p ředmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující
po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lh ůty ve smlouvě uvedeny) za každý i
započatý den neplnění.

5.2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením
vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení
podle občanského zákoníku, v platném znění.

5.3. Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

5.4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě neposkytnutí požadované souč innosti,
vymezené ve smlouv ě .

5.5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.

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

5.7. Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
škody v plné výši.

6. Náhrada škody

6.1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením
ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d ůsledku
vad plnění. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku, v platném
znění.

6.2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

7. Ochrana informací

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

7.2. 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 p ředpisů není
tímto ustanovením dotčena.

7.3. Za důvěrné infonnace 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;
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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 .

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

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 10611999 Sb.,
o svobodném p řístupu 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 důvodů ;

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 sdě lení se vyžaduje ze zákona.

7.5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají
Objednatele č i plnění této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní 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 zabezpe č it veškeré důvěrné
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

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

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

7.9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

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

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

7.10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.

7.11. V případě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z
tohoto č lánku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

8. Ukončení smluvního vztahu

8.1.

	

Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to: od 1. I. 2013 do 31. 3. 2013.

8.2. Smluvní vztah skon č í uplynutím doby uvedené v odstavci 8.1. Ukon čením smlouvy
nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurč itou, práva z odpovědnosti za
vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.
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8.3. Změnu parametrů smlouvy (např. úpravu seznamu p ředmětných zařízení apod.) je možné
provést pouze formou písemného dodatku ke smlouv ě .

8.4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvodů uvedených v této smlouv ě
a dále z důvodů uvedených v zákoně , zejména v p řípadě podstatného porušení smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které
je důvodem pro odstoupeni od smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku

8.5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný proti
Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými úč inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in

8.6. 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 kalendářních dní po
termínu plnění;

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

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;

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

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.

8.7. 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, př ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím souč innosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

8.8. V případě odstoupení podle č lánku odst. 6 písm. a), b), d) č i e) je po marném uplynutí
příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

8.9. 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 díla
snižuje o částky p řipadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není
povinen provést č i poskytnout. V případě úplného č i částečného odstoupení do smlouvy je
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
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8.10. Objednatel má v p řípadě odstoupeni od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spočívající v náhrad ě prokazatelných náklad ů . které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

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

8.12. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

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

8.14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do
5 pracovních dnů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli
ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a
dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem č i třetími osobami.

8.15. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit díl sám
nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části
díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

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

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

9. Práva duševního vlastnictví

9.1. 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 finanční nebo jiný závazek ve prosp ěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění. V případě 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.

9.2. Jsou-li součástí 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.

9.3. V případě , že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele
nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní
licenci.

9.4. K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvo řeny či upraveny na
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je
oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to p řípadně i prostřednictvím
třetích osob.

9.5. V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen nebo
předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany
Objednatele, je Objednatel oprávn ěn předmět plnění dokonč it, a to i prost řednictvím
třetích osob.
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9.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ěluje pro všechny způsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

9.7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory č i jiných služeb
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

9.8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a p říspěvkovým organizacím v
působnosti Objednatele 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 .

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

9.10. Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději při předání předm ětu plnění Objednateli zpracovat a
předložit Objednateli p řehled volně šiřitelného software s uvedením autora
(poskytovatele), licen čního modelu a případných omezení, která se na užívání
takového software vztahují. P řehled podle předchozí věty musí být přiložen k
předávacímu protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně šiřitelného software
stejně , jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména
odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění
jako celku pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trváni licence k Licencovaným
materiálům bude Objednatel oprávn ěn bezplatně užívat volně šiřitelný software v
rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v
důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s voln ě ši řitelným software, který
je nezbytný k užití předmětu plnění dle této smlouvy.

9.11. Pokud je sou částí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je dodáván
společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující
ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu s
hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním
standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům třetích stran.
Odměna za poskytnutí licence je v takovém p řípadě součástí ceny hardware, se
kterým je software dodáván.

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

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci k software
dodávanému spolu s hardware.

10. Rozhodné právo, řešení sporů
10.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
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10.2. V souladu s § 262 odst. I obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají. že závazkový
vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

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

10.4. Smluvní strany podle § 89a ob čanského soudního řádu určuji jako místně příslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě.. že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci
příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě příslušný soud Městský soud v
Praze.

11. Změny smlouvy

11.1. 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.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

12.2. Zhotovitel není oprávn ěn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.3. V případě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúč inné, nezpůsobuje 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
ustanovení.

12.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

P říloha 1: Identifikační list č . 1

12.5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

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

12.7. 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 9 -12- 2012 V Praze dne
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COMPAREX CZ s.r.o.
Ing. Luděk Novotný

	

ing. Mgr. Petr Dupák, MBA,
ředitel odboru 33
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COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2580133a, 160 00 Praha 6
DIČNAT: CZ63077124
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IDENTIFIKAČNI LIST Č . 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č . p 2°
°
.`:: :°d °

s objednatelem Ministerstvo financi ČR

Předmětná zařízeni:

Line Product Name Serial Number

1 V445:4*1.593GHz,16GB,2*73,RoHS 0636AL232B
2 SF V890 4@1.8GHz,16GB,4-146GB 0629AN1411
3 V445:4*1.593GHz,16GB,2*73,RoHS 0639AL2720
4 SFV245,2x1.5,16GB,4x73GB,2xPSU 072oTL5oQY
5 SE M5000 2.4GHz 2P16GB 2HDD BCF093802W
6 SE M5000 2.53GHz 2P16GB 2HDD BCF095108K

7 Ultra 27 WS XATO Base Option 0952TFT02J
8 SE M5000 2.53GHz 2P16G8 2HDD BCF095108H
9 SB1500,1.5GHz,XVR100,1GB,120GB MU52950112

10 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 N N L073907Y

11 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 N N L0739086
12 SF V890 4@1.35GHz,16GB,6-146GB 0524AN 0127
13 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 NNL074100P

14 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 NNL0741019
15 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 NNL07460F3

16 SE T2000 8CORE 1.2GHZ 16GB2X73 NNL081809J
17 SF V890 4@1.35GHz,16GB,6-146GB 0533AN0084
18 Sun Cluster for SunFire 11890 - Server Perpetual

19 Sun Cluster for SunFire V880 - Server Perpetual

20 Sun Cluster for SunFire V445 - Server Perpetual
21 SF280R/1x1.2/1GB/1x73/DVD/0S 322AD1AE4
22 SFV245,2x1.5,8GB,2x73GB,2xPSU 0745TFL0EK

23 5FV215,lxl.5,1GB,1x73GB,1xPSU 0745TFL1M D
24 SFV245,2x1.5,8GB,2x73GB,2xPSU 0742TFL1FR
25 SFV215,lxl.5,1GB,1x73GB,1xPSU 0745TFL1MA
26 SFV245,2x1.5,8GB,2x73GB,2xPSU 0743TFL02Q
27 SFV245,2x1.5,8GB,2x73GB,2xPSU 0745TFLOEE

28 Ultra 25, 1.3GHz, XVR2500, 1GB 0818TFC134

29 SPARC T4-2 server: family 1150BDY058
30 SPARC T4-2 server: family 1150BDY056

33 Diskove pole 23943
34 Diskove pole 78997
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