^ íslo smlouvy MF

3321167/2011
Toto ^íslo uvád^jte p ^i fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA
C. 1104161K111
Rozší ^ení kapacity diskového pole
uzav^ená v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona ^ . 513/1991 Sb.. obchodní zákoník, ve
zn^ ní pozd^jších p^edpis^ a dle ustanovení *12, odst. 3) zákona 137/2006 Sb., o zadáváni
ve^ejných zakázek, ve zn ^ní pozd ^jších p^edpis ^ a na základ^ e-tržišt^ www.allytrade.cz ^j.:
59110161112011-332'

Smluvní strany:

Ceská republika - Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 PRAHA 1
I^ O - 00006947
Bankovní spojení: ^NB Praha 1
^ . ú^tu: 3328-00110710
Jejímž jménem jedná: Ing. Lud ^k Novotný, ^editel odboru 33
dále jen "kupující"
a

COMPAREX CZ s.r.o.
D ^dinská 291893
161 00 Praha 6
I^O: 63077124, DI^ : CZ63077124
Zápis do OR u M ^S Praha dne 5. 4. 1995, oddíl C, vložka 36459
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
^ . ú^tu 116181100112700
zastoupený: Ing. Jaroslavem FrQhlichem
jednatelem
dále jen "prodávající"

Smlouva

o

dílo ^. 11 D l/61 K/1 I

Slrana

2

(celkeni

12)

1. P ^edm ^t smlouvy
1.1. P^edm^tem této smlouvy je dodávka hardwarového upgradu diskového pole HITACHI
USP-V (SIN 78997) (dále jen „za ^ízení" nebo „p^edm ^t koup^ ") specifikovaného
v Identifika^ním list^, který je nedílnou sou ^ ástí této smlouvy.
1.2. Prodávající se zavazuje, že p^edm^t koup^ bude nový,, nepoužívaný, v^cn^ a právn^
bezvadný a odpovídající p^edpis^ m a normám platným v eské republice.
1.3. P^edm^t pln^ní bude vyhovovat bezpe ^nostním standard^m, jejichž použiti je obvyklé u
obdobných produkt ^, a bude svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpe ^nosti a provozu informa^ních a komunika ^ních technologií.
2. Místo a termín pln ^ní
2. 1.

Místem pln ^ní je: Letenská 1 5 , Praha 1 , PS ^ 1 i 8 10

2.2.

Termín pln^ní je do 31.1.2012

3. Práva a povinnosti zhotovitele
3.1. P^ed uskute^n^ním p^edání p^edm^tu pln^ní bude Prodávající prokazateln ^ informovat
oprávn^ného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouv ^ o p^ipravenosti k p^edání.
3.2. P^edání p^edm ^tu pln^ní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn^ným
zástupcem Kupujícího v míst ^ pln^ní.
3.3. Prodávající bude odstra^ovat vzniklé vady v míst ^ instalace na adrese kupujícího:
Letenská 15, Praha 1, PS ^ 118 10
3.4. Prodávající je oprávn^n provád^t technické p^izp^sobení a vým^nu díl ^_ pokud tím
nebude ovlivn^na funkce za^ízení. Náhradní díly, dodávané vým ^nou, musí odpovídat
standardu nových díl ^ a musí být v bezvadném funk ^ním stavu. Vym^ n^né díly p ^echázejí
do vlastnictví Prodávajícího.

4. Povinnosti Kupujícího
4.1. V p^ípad^ neposkytnutí nezbytné sou ^ innosti kupujícího lze po vzájemné dohod ^ ,
prost^ednictvím dodatku k této smlouv ^ , prodloužit termín pln ^ní smlouvy.
4.2. Kupující je povinen zacházet se za^ízením s veškerou pé^í tak, jak je uvedeno v návodech
výrobce. Za^ ízení bude obsluhovat jen kvalifikovaný a školený personál.
4.3. Kupující je povinen dodržet podmínky pro instalaci a provoz (klimatizaci, napájení,
za^ízení pro p^enos dat a pot ^ ebná propojení) specifikované výrobcem v dokumentaci k
za^ízení. Kupující nese náklady na všechna k tornu nutná za ^ízení.
4.4.

Kupující není oprávn ^ n za^ ízení sám nastavovat, opravovat, p ^evážet na jiné místo a
provád^ t údržbu vlastními silami nebo prost ^ednictvím t ^etích osob.

4.5. Kupující má povinnost informovat o vzniklých poruchách telefonicky v pracovní dob ^ na
telefon 224 318 781, v mimopracovní dob ^ na pohotovostní telefon technické skupiny
zhotovitele 602 278 480 a vždy potvrdit písemn ^ faxem na ^íslo 243 222 292.
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Kupující poskytne Prodávajícímu nezbytný ^as a p^íležitost pro provedení údržbových
prací a zaru^ í Prodávajícímu na požádání pot^ebný p ^ ístup k za^ízení.

5. Cena, platební podmínky a fakturace
5.1. Celková cena uvedená ve smlouv^ je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
6.52611990 Sb.. o cenách. ve zn^ní pozd^jších p ^edpis ^ a je cenou kone^nou a
nep^ekro ^itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ^edm^ tu smlouvy,
v^ etn^ náklad^ souvisejících s p ^ípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ^ ní
apod.
5.2. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:
bez DPH
1 370 128,- K^,
slovy (jedenmiliont ^istasedmdesáttisícstodvacetosm korun ^eských),
DPH ve výši 20% 274 025,60 K^,
slovy (dv^st^sedmdesát^ty^itisícedvacetp ^t korun ^eských šedesát halé ^^),
v^etn^ DPH 1 644 153,60 K ^ ,
slovy (jedenmilionšestset^ty^icet^ty^itisícestopadesátt ^i koruny ^eské šedesát halé^^).
5.3.

Právo fakturovat p ^edm ^t koup^ vzniká po jeho p ^evzetí a potvrzení dodacího listu
oprávn^ným zástupcem Kupujícího v míst ^ pln^ní.

5.4. Vystavený da ^ový doklad) faktura musí obsahovat:
a) rozepsání položek p^edm^tu koup^ p^esn^ dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové ^ íslo smlouvy,
d) ^ ísla ú^tu Prodávajícího,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona ^ . 235/2004 Sb.. o dani z p ^ idané hodnoty,
ve zn^ ní pozd ^jších p^edpis ^ ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku
g) nedílnou sou^ ástí faktury (v p ^íloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat jednozna ^ né
ozna^ ení dodávky ^ i služby, a to v^ etn ^ p^esných názv ^ položek, jejich po ^et, jednotkové
ceny, zna^ ku (výrobce), typ, výrobní ^ ísla a u nehmotných v ^cí ^ ísla licencí,
h) originál dodacího dokladu p^ ipojený k faktu ^e musí být s p^edepsanými jmény zástupc ^ obou
smluvních stran podepsán jejich vlastnoru ^ními ^ itelnými podpisy.
5.5. Splatnost ^ádn^ vystaveného da ^ového dokladu - faktury ^ iní 21 dn^ ode dne doru^ení
Kupujícímu.
5.6. V roce v n^mž je uskute^^ováno pln^ní, musí být faktura doru ^ena nejpozd ^ji do 15. 12,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.7. Kupující má právo da ^ový doklad fakturu Prodávajícímu p ^ed uplynutím lh^ty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje,
nesprávné náležitosti požadované ve smlouv ^ , chybí-li na da^ovém dokladu - faktu^e
n^která z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiný druh ^i množství p ^edm ^tu pln^ ní než dohodnuté ve smlouv ^ . Nová lh^ta
splatnosti v délce 21 dn ^ po^ne plynout ode dne doru^ ení opraveného da^ového dokladu
Kupujícímu.
5.8. Da^ z p^idané hodnoty bude ú^tována v souladu se zákonem ^ . 235/2004 Sb., o dani
z p^idané hodnoty, ve zn^ ní pozd^jších p^edpis^ , ke dni uskute ^n^ní zdanitelného pln ^ní.
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5.9. Platby budou probíhat výhradn^ v K^ a rovn^ ž veškeré cenové údaje budou v této m^n^.

6. Smluvní sankce a úrok z prodlení
6.1.

V p^ípad^ prodlení Prodávajícího s pln ^ním jakékoliv lh^ty uvedené v této smlouv ^ a dále
v p^ípad^ nepln^ní Prodávajícího má Kupující právo uplatnit v ^^i n^mu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny p^edm^tu pln^ ní s DPH za každý i zapo ^atý den následující
po marném uplynutí doby pln ^ní. nebo (nejsou-li lh ^ty ve smlouv ^ uvedeny) za každý i
zapo ^atý den nepln^ní.

6.2. P^i nedodržení termínu splatnosti da^ového dokladu - faktury Kupujícím je Prodávající
oprávn^n požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ^ ídí na^ízením
vlády ^ . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ^ z prodlení a poplatku z prodlení
podle ob^anského zákoníku, v platném zn ^ ní.
6.3.

Jakékoliv omezování výše p^ípadných sankcí se nep ^ ipouští.

6.4. Žádná ze smluvních stran není odpov^dná za prodlení zp ^sobené prodlením s pln^ním
závazk^ druhé smluvní strany nebo v p ^ípad^ neposkytnutí požadované sou ^ innosti,
vymezené ve smlouv ^ .
6.5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávající povinnosti splnit závazek stanovený
touto smlouvou.
6.6. Okolnosti vylu^ující odpov ^ dnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
6.7. Zaplacením smluvním pokuty není dot ^eno právo smluvních stran na úhradu zp ^ sobené
škody v plné výši.
7. P ^echod vlastnictví a nebezpe^ í škody
7.1. Kupující se stává vlastníkem hmotných ^ástí za^ízení od data uhrazení smluvené ceny.
7.2. Kupující se stává držitelem užívacích práv k za ^ízení (nap^. k programovému prost^edku)
ode dne jejich p ^evzetí.
7.3. Kupující je oprávn^n užívat za^ ízení od data jeho protokolárního p ^evzetí a nebezpe ^ í
škody na za^ízení p^echází na Kupujícího p^evzetím tohoto pln^ní. Za užití za^ízení podle
p^edchozí v^ty se však nepovažuje jeho ov^^ování a testování.
7.4. Žádná ze smluvních stran není odpov ^dná za prodlení zp^sobené prodlením s pln ^ ním
závazk^ druhé smluvní strany.

8. Náhrada škody
8.1. Prodávající odpovídá za veškeré škody zp ^sobené Kupujícímu porušením svých
povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za
škody vzniklé v d ^sledku vad pln^ ní, a to v plné výši. O náhrad ^ škody platí obecná
ustanovení Obchodního zákoníku, v platném zn ^ní.
8.2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše ^i druhu náhrady škody se nep ^ipouští.
8.3. Žádná ze smluvních stran není odpov^ dná za prodlení zp ^sobené prodlením s pln^ ním
závazk^ druhé smluvní strany.
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9. Ochrana informací
9.1. Ob^ smluvní strany berou na v ^ domí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podob ^ zve^ejn^ n na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neur ^ itou.
9.2. Ob ^ smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ^ístupnit t^etím osobám d ^v^ rné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
^ . 106/1999 Sb., o svobodném p ^ístupu k informacím, ve zn^ ní pozd^jších p^edpis^ není
tímto ustanovením dot ^ ena.
9.3. Za d^v^ rné 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 ^ enlivosti Kupujícího;
c) veškeré další informace, které budou Kupujícím ^i Prodávajícím ozna^eny jako
d^v^rné ve smyslu ustanovení § 152 zákona ^ . 137/2006 Sb., o ve^ejných zakázkách,
ve zn^ní pozd^jších p^edpis ^ .
9.4. Povinnost zachovávat ml ^enlivost uvedená v tomto ^ lánku se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecn ^ a ve ^ejn^ p^ístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího,
b) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu voln ^ k
dispozici ješt^ p^ed p^ijetím t^ chto informací od Kupujícího,
c)

které budou Prodávajícímu po uzav ^ení této smlouvy sd^leny bez závazku
ml ^enlivosti t^etí stranou, jež rovn ^ž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sd^lení se vyžaduje ze zákona.
9.5. D ^v^rné informace zahrnují rovn ^ž veškeré informace získané náhodn^ nebo bez v ^domí
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t ^etí strany, které se týkají
Kupujícího ^i pln^ní této smlouvy.
9.6. Smluvní strany se zavazují, že nezp ^ístupní jakékoliv t ^etí osob ^ d^v^rné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ^ , a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpe^ ení t^chto informací. Prodávající je povinen zabezpe ^ it veškeré d^v^rné
informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.
9.7. Prodávající se zavazuje, že d^v^ rné informace užije pouze za ú^elem pln^ní této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího p ^ípustná.
9.8. Prodávající je povinen svého p ^ ípadného subdodavatele zavázat povinností ml ^enlivosti a
respektováním práv Kupujícího nejmén^ ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.
9.9. Trvání povinnosti ml ^enlivosti podle tohoto ^ lánku je stanoveno následovn^ :
9.9.1.

v p^ípad^ smluv, jejichž p^edm^ tem je opakované pln ^ní, po dobu 5 let od
ukon^ení smlouvy;

9.9.2.

v p^ípad^ smluv s jednorázovým pln^ ním po dobu 5 let od skon^ení záru^ní
doby.

9.10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto ^ lánku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.
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4.11. V p^ípad^ porušení povinností uložených smluvním stranám tímto ^ lánkem má druhá
smluvní strana právo, vedle náhrady škody, ú ^tovat smluvní pokutu ve výši 100.000 K ^
za každý p^ípad porušení.

10. Ukon ^ ení smluvního vztahu
10.1. Smlouva se uzavírá na dobu ur^ itou a to ode dne podpisu smlouvy do 31.1.2012.
10.2. Smluvní vztah skon^í uplynutím doby uvedené v odstavci 10.1. Ukon ^ením smlouvy
nejsou dot^ena práva z poskytnutí licencí na dobu neur ^itou, práva z odpov ^dnosti za
vady, povinnost ml ^ enlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.
10.3. Smluvní vztah vniklý na základ^ této smlouvy m^že být ukon^en i p^ed uplynutím doby
uvedené v odstavci 1. tohoto ^ lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.
10.4. Smluvní strany jsou oprávn^ny odstoupit od smlouvy z d ^vod^ uvedených v zákon ^, z
d^vod^ uvedených ve smlouv ^ a dále z d ^vodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je
d^vodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ^sobeno okolnostmi vylu^ujícími
odpov^dnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
10.4.1. Kupující je oprávn ^n od této smlouvy odstoupit zejména v následujících
p^ípadech podstatného porušení povinností Zhotovitelem:
a)

v p^ípad^ , že bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího, a v p ^ípad^ že
Prodávající podá insolven ^ ní návrh jako dlužník, insolven^ní návrh podaný
proti Prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude
rozhodnuto o úpadku Prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými ú ^ inky;

b)

v p^ípad^ prodlení Prodávajícího s dodáním p ^edm ^tu pln^ní o více jak 30
kalendá^ních dní po termínu pln ^ní;

c)

v p^ípad^, že Prodávající neodstraní vady p^edm ^tu pln^ní ani ve lh ^t^ 30
kalendá^ních dní od jejich oznámení Kupujícím;

d)

v p^ípad^ realizace p ^edm ^tu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v
rozporu s obecn ^ závaznými právními p^edpisy nebo v p ^ípad^
nedodržování jiných závazných dokument ^ ^ i p^edpis^ (zejména p^edpis ^
pro bezpe ^nost práce, požární bezpe ^ nost apod.);

e)

v p^ípad^ jiného porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ^ no
ani do 30 kalendá ^ních dní od doru^ení výzvy Kupujícího.

10.4.2. V p^ípad^ odstoupeni podle ^ lánku 10.4.1 písm. b), c) a e) je po marném
uplynutí 30denní lh^ty Kupující oprávn^n od smlouvy jednostrann ^ odstoupit, a
to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího. Kupující má v p ^ípad^
odstoupení od smlouvy v každém p ^ípad ^ nárok na náhradu prokázaných
náklad ^ , které mu vzniknou v souvislosti s náhradním ^ešením, zejména
náklad^, které mohou vzniknout v souvislosti se zajišt ^ním náhradního pln^ní.
10.4.3. Kupující je v p^ípad^ odstoupení od této smlouvy oprávn ^n podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od ^ ásti smlouvy, která
bude v dob^ odstoupení nespln ^ na. V p^ípad^ ^ áste^ ného odstoupení je
Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu za^ízení (byla-li již uhrazena)
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sníženou o hodnotu pln ^ní, která nejsou dot^ena odstoupením.
10.4.4.

Prodávající je oprávn ^n od této smlouvy odstoupit v následujících p ^ípadech
podstatného porušení Kupujícím:
a)

bude-li Kupující v prodlení s pln ^ním lh ^ty splatnosti da^ového dokladu faktury o více jak 30 kalendá ^ních dní, p ^i^emž nárok na úrok z prodlení,
není tímto ustanovením dot ^en,

b)

v p^ípad^ prodlení Kupujícího s poskytnutím sou^ innosti o více než 30
kalendá^ních dní od prokazatelného doru^ení písemné výzvy Prodávajícího.

10.4.5.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ^m být uveden odkaz
na ustanovení této smlouvy ^ i právních p^edpis^ , které zakládá oprávn ^ní od
smlouvy odstoupit.

10.4.6.

Práva smluvních stran vzniklá p ^ed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dot ^ena.

10.4.7. V p^ípad^ ^áste^ného odstoupení od této smlouvy z ^stává tato smlouva v
platnosti ohledn ^ t^ch ^ástí díla, které nejsou dot ^eny odstoupením.
10.4.8.

V p^ípad^ ^áste^ného odstoupení od této smlouvy je Prodávající povinen do 5
pracovních dn ^ od prokazatelného doru^ení odstoupení p ^edat Kupujícímu ty
^ásti díla, které nebyly dot ^eny odstoupením, v^etn^ p ^ ípadných zdrojových
kód^ a dalších podklad ^ nezbytných k dokon^ení díla Kupujícím ^ i t^etími
osobami.

10.4.9.

V p^ípad^ ^áste^ného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon ^ it
dílo sám nebo prost^ednictvím jím ur^ ené osoby a je oprávn^n použít za tímto
ú^ elem veškeré ^ásti díla, které nebyly dot^eny odstoupením.

10.4.10. Smluvní vztah skon^í dnem doru^ení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé

smluvní stran^, nebo dnem uvedeným v oznámeni.
10.4.11. Odstoupení od této smlouvy ^ i jiné ukon ^ení smluvního vztahu založeného touto

smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neve^ejných informací, zajišt ^ní pohledávky kterékoliv ze stran, ^ešení spor^ a
ustanovení týkající se t^ch práv a povimností, z jejichž povahy toto vyplývá.

11. Práva duševního vlastnictví
11.1. Prodávající prohlašuje, že p ^edm ^t pln^ní dle této smlouvy je bez právních vad, zejména
že není a nebude zatížen žádnými právy t^etích osob, z nichž by pm Kupujícího vyplynul
jakýkoliv finan^ní nebo jiný závazek ve prosp ^ch t^etí strany. V p ^ípad^ , že bude toto
oznámeni nepravdivé, je Prodávající v plném rozsahu odpov ^dný za p^ípadné následky
takovéhoto jednání, p ^i^emž právo Kupujícho na p ^ípadnou náhradu škody a smluvní
pokutu z^stává nedot^eno.
11.2. Jsou-li sou ^ástí p^edm ^tu pln^ní podle této smlouvy po ^ íta^ové programy ^ i jiné výsledky
^innosti chrán^né právem z pr^myslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"). platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto ^ lánku.
11.3. V p^ípad^, že sou^ástí Licencovaných materiál ^ jsou standardní produkty Prodávajícího
nebo t^ etích stran, poskytuje Prodávající Kupujícímu k užití takových produkt ^
nevýhradní licenci.
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11.4. K ^ástem Licencovaných materiál ^, které byly Prodávajícím vytvo ^eny ^i upraveny na
objednávku Kupujícího, poskytuje Prodávající Kupujícímu výhradní licenci. Kupující je
oprávn^n tyto ^ásti Licencovaných materiál ^ upravovat, a to p ^ípadn^ i prost^ednictvím
t^etích osob.
11.5. V p^ípad^ , že p^edm^t pln^ní podle této smlouvy nebude Prodávajícím dokon ^en nebo
p^edán Kupujícím v^as, je Kupující oprávn ^n p^edm^t pln^ní dokon^ it. a to i
prost ^ednictvím t ^etích osob.
11.6. Licence podle výše uvedených ustanovení se ud^ luje pro všechny zp^ soby užití, Kupující
však není povinen licenci využít.
11.7. Uzemní ani ^asový rozsah licence není omezen. Ukon^ení podpory ^ i jiných služeb
poskytovaných Kupujícímu Prodávajícím nemá na trvání licence vliv.
11.8. Kupující je oprávn ^n umožnit užívání p ^edm^tu pln^ní podle této smlouvy v ^etn^
Licencovaných materiál ^ organiza^ním složkám státu a p^ísp ^vkovým organizacím v
p^sobnosti Kupujícího a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dot^ena omezení rozsahu licence na základ ^ po ^tu oprávn^ných uživatel^ ^i
sou^asných p^ístup^ stanovená v této smlouv^ .
11.9. Cena p^edm^tu pln^ní podle této smlouvy zahrnuje i odm ^nu za licenci k užití
Licencovaných materiál^, které budou jeho sou ^ ástí.
11.10. Pokud je sou ^ ástí dodávky poskytnutí a p ^evod nevýhradních ^asov^ neomezených
užívacích práv k voln ^ ši^itelnému SW - freeware , který není uveden v p ^edm^tu pln^ní,
je Prodávající povinen zpracovat p^ehled licencí freeware a p ^edložit ho jako sou ^ ást
p^edávacího protokolu. Prodávající garantuje, že je oprávn^ n k poskytnutí a p^evodu práv
k SW - freeware Kupujícímu a kone ^ným uživatel ^m.
11.11. Pokud je sou ^ ástí dodávky hardware (dále jen „HW") i software (dále jen „SW"),
nap^íklad firmware nebo opera^ ní systém s licencí OEM, znamená to. že je SW dodáván
spole^n^ a neodd^liteln^ s HW a je sou^ástí jeho ceny. V p^ípad^ , že ostatní SW
(aplikace) jsou z dodávaného HW p ^enositelné v souladu s licen ^ní smlouvou na jiný
HW, pak je nutno ocenit takovou každou aplikaci samostatn ^

12. Rozhodné právo, ^ešeni spor ^
12.1. Tato smlouva se ^ídí právním ^ádem ^eské republiky.
12.2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se ^ídí obchodním zákoníkem.
12.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukon ^ ení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy ^eské
republiky.
12.4. Smluvní strany podle § 89a ob^anského soudního ^ádu ur^ují jako místn^ p^íslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p ^ípad^ , že podle procesních p^edpis^ je k rozhodování v ^ci
p^íslušný krajský soud, ur ^ují smluvní strany jako místn ^ p^íslušný soud M^ stský soud v
Praze.
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13. Záru ^ní podmínky a sankce za prodlení s odstran ^ ním vady p ^edm ^tu pln ^ní
13.1. Nad rámec odpov ^dnosti za vady Prodávající poskytuje na p ^edm ^t pln^ní specifikovaný
ve smlouv^ záruku na bezvadnou funk^nost v délce trvání 24 m ^ síc ^ .
13.2. Záru ^ní doba za^íná b^žet ode dne p^evzetí p ^edm ^tu pln^ní Kupujícím.
13.3. Zhotovitel se zavazuje v záru ^ ní dob^ bezplatn^ odstranit vady p ^edm^tu pln^ní s reak^ní
dobou 4 hodiny od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záru ^ ních podmínkách
stanovena lh^ta odlišn^). Prodávající je povinen vady odstranit opravou, vým ^nou nebo
op^tovným provedením vadné ^ásti p^edm^tu pln^ná nebo jiným zp^sobem stanoveným
právními p^edpisy podle volby Kupujícího.
13.4. V p^ípad^ prodlení Prodávajícího s odstran^ním vady p ^edm^tu pln^ní nebo nahrazením
vadného p^edm^tu pln^ní shodným p ^edm^tem pln^ní novým, bezvadným ve lh ^t^ dle
odst. 3 tohoto ^ lánku, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
uvedenou v ^l. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není
omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dot ^eno právo Kupujícího na náhradu škody v
plné výši.
13.5. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ^t^ uvedené v odst. 12.3 tohoto ^ lánku, je
Kupující oprávn ^n odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost ^ednictvím t^etích
osob a požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ^ ú^eln^ vynaložených v souvislosti s
odstra^ováním vad. Uplatn^ním práva podle tohoto ^lánku není dot^eno právo Kupujícího
na odstoupení od smlouvy.
13.6. Prodávající odpovídá za to, že p ^edm^t pln^ní bude v souladu s touto smlouvou a
podmínkami stanovenými platnými právními p ^edpisy. Prodávající zejména odpovídá za
shodu funk ^ního chování a vlastností p^edm ^tu pln^ní s dodanou dokumentací a
akcepta^ním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ^edm^tu
pln^ní pro ú^ely vyplývající z této smlouvy a jejích p ^íloh.
13.7. Prodávající neodpovídá za vady zp ^ sobené následujícími okolnostmi:
(a)
nevhodnými zásahy do p ^edm^tu pln ^ní provedenými Kupujícím ^ i t^etí stranou
nad rámec úprav schválených Prodávajícím ^ i uvedených v dokumentaci
p^edm^tu pln^ní;
(b)
vlivy zm^n technického a programového vybavení, které není sou ^ ástí p^edm^tu
pln^ní, s výjimkou p ^ípad^ , kdy Prodávající takové zm ^ny schválil nebo kdy
takové zm ^ny byly uvedeny v dokumentaci p ^edm^tu pln^ní;
(c)
obsluhou ze strany Kupujícího ^ i t^etích osob. která je v rozporu s dokumentací
p^edm^ tu pln^ní;
(d)
užitím p^edm ^tu pln^ ní, které je v rozporu s dokumentací p ^edm^tu pln^ní.
13.8. Pro uplatn^ní vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Kupující je oprávn ^n uplatnit
vady p^edm^tu pln^ní u Prodávajícího kdykoliv b^hem záru^ní doby bez ohledu na to, kdy
Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou ^ení pochybností se sjednává, že
akceptací p^edm^tu pln^ní nebo jeho ^ ásti není dot ^eno právo Kupujícího uplat ^ovat
nároky z vad p^edm ^tu pln^ní, které byly zjistitelné, ale zjišt^ny nebyly, v pr^b^hu
akceptace.
13.9. Pokud Kupující nem^že p^edm ^t pln^ní nebo jeho ^ást pro vady užívat, prodlužuje se
záru^ní doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ^ní
Prodávajícím.
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14. Zm ^ny smlouvy
14.1. Tuto smlouvu lze m^nit, dopl ^ovat ^ i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto ozna^ovanými a ^ íslovanými vzestupnou ^adou podepsanými
oprávn^nými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
15. Záv^ re^ ná ustanovení
15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú ^innosti dnem jejího podpisu ob ^ma smluvními
stranami.
15.2. Zhotovitel není oprávn ^n postoupit práva ani p ^evést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na t ^etí osobu bez p^edchozího písemného souhlasu Kupujícího.
15.3. V p^ípad^ , že by n^které ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ^vod^ neplatné ^i
neú^inné, nezp^sobuje tato skute ^nost neplatnost ani neú ^ innost ostatních ^ástí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ^ dot^ené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú ^ elu neplatného ^i neú^ inného
ustanovení.
15.4. Nedílnou sou^ástí této smlouvy jsou její následující p^ílohy:
P^íloha 1: Identifika^ní list ^ . 1, Detailní konfigurace
15.5. V p^ípad^ rozporu této smlouvy a jejích p ^íloh mají vždy p ^ednost 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 ^edstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ^ vzájemných vztah ^,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ^edcházející ujednání a dohody v této p^edm^tné
v^ci, at' už ústní ^i písemné.

V Praze dne

V Praze dne
21 -12- 2011

místo a datum

místo a datum

Kupující

Prodávající

^eská republika Ministerstvo financí
Ing. Lud^k Novotný
^editel odboru 33

COMPAREX CZ s.r.o.
Ing. Mgr. Petr Dupák, MBA
jednatel
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5
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P ^íloha ^ . 1

IDENTIFIKA ^ NÍ LIST ^ . 1
KE SMLOUV ^ O DÍLO C. 1104/61K/11
s objednatelem Ministerstvo financí ^R
P ^edm ^t nabídky
P^edm^tem nabídky je dodávka upgradu diskového pole HITACI-II USP-V (Serial No.: 78997)
sestávající z:
■ Kapacitního upgradu 9TB, disky 15k RPM,
■ Licence pro užívání SW na upgradovanou kapacitu,
■ Související navýšení cache,
■ Instalace a implementace v rozsahu l OMD,
■ Podpora kopíruje podmínky rozší ^ené systémové podpory zakoupené spole ^n^ s p^vodním
diskovým polem, tj. záruka je sjednocena se stávajícím za ^ízením.
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d
Detailní konfigurace:
Hardware
m 0✓.tof,
USP-VS
(Upgrade Serial No.' 78997)

`.`^

,:;^[

Description

t{e

!'';rie^.^•:.

yE.S,r.^.i,::.,F.S.

Quantity

D KC-F5051-450KS. P

1 NOD Canister (DKS2C-K450FC)

24

043-991247-01.P

SVC-USP V - HDD450KS - Backine Support Including Spares

240

DKC-F610I-C8G.P

Cache Memory Module (8GB)

DKC-F6101-S4 GC, P

Shared Memory Module (4GB)

1

Software
Quantity

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

Description

044-220001-03D.P

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

10

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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Tuma,
Ing.
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Digitálně podepsal Vit
Tuma, Ing.
DN: cn=Vit Tuma, Ing.,
o=Ministerstvo financi,
ou=Odd-332,
email=vit.tuma@mfcr.cz,
c=CZ
Datum: 2011.12.28 15:49:48
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