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SMLOUVA 

Ulall,ran~ na l~kladě ""sledku pod:,m 'tn,"o ljednodu<eneho ,,,davadho lizení pOdle 

,úona t. 137{2006 Sb., O Yefejn~ch la~31hch. ve m~ni polděi~;ch předpisu (d~le jen .Smlouva"!_ 

I!íslo Smlouvy tislQ Smlouvy 

G5-657/15 65/160/2015 

GA PP SY'ltem, spol. S r ,O. !!esU Republik;) -
[dále jen . Zhotovitel") NejvyUi kontrolnr u/ad 

(d~le'Je" . Objednatel") 

Sesidlem: Petr'Wkova B. Praha 5 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, Praha 7 

Jednající; Ing_ Petr Dvořák Jednajici: PhOr. Radek Haubert 

Funkce; lednatel Funkce: Vrchní řed,tel správní sekce 

Kontaktn; Ing. Torn,H ~il.r Kontaktní Mg'. Zdeněk Sir 

,,"ot>y: osoby: 

Funkce: ProjektovY mana!er Funkce: teditel odboru in formatj~ 

Tel.. , 420251081 747 tel: ~420 233 O4S 209 

IC, 60487191 IC: 49370227 

," CZ60481291 Olt, neni plátce DPH 

lap~an;i Městskěho soudu v Praze, oddíl C, V OR nezapsán 

v ob,hOdním 
vložka 27177 

reJstliku' 

Projekt Projekt LOG-2015 

(dále takě společně označovJni Jako oSmluvni strana o nebo ,Smluvni str anV'). 

Smluvní strany uzav,raj' následující Smlouvu pOdle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský ziikonil< 

(dJle jen oobčanský ziikon,kO

), 

preambule 

Pro plnění pOd'imitni veřejně zaká,ky zad;ivané IIť'dle ,ákona Č. 131/2006 Sb" O velejný(h zakázkác h, 

,e měn í po,déj'iích předp ís':' , ~ n;il',em; oLOG -2015, Centrá lní logova[í managementO byla vybrana 

lako nejvhodněj,í ta nab;d~a, kterou poda l ZhotovLtel 

Uče em .eleJné ,ak;izky Je vytvoren; tentr;ilniho logovaciho mL". pro ,.,'!.tén; sběru udiilo.:. na 
jedno!li~ern zal;len; a prováděni lákladního mOMonngu (e le infrastruklury. (dále jen olOG"J. 



I. Pledm'l plntnl 

Pfed~tem plntn; je: 

I) Ood;iní HW ~omponent pro LOG. 

2) Oodlini5W I IIcenei kJehO uhv.hi pro lOG 

3) Implementace ie~enr lOG do ; nfrntru~tu ry Obiedn;lIele 

~ n.".~eni. konfllurue S~lému, 

b nlstlvenl procesu" konfigu"ce sbo!ru dil! I ce" ,nfrnlruklury Objednat, le, 

c. dc-d~nl twn,c't', .dm,n'I!r;ilorSké" ul ,vlteh;kt dokumentace, 

d proškolení Idmlnistriitoru (~rornlhu 16 hodin). 

4) Poskytnuti I'ruky n.lOG n. dobu ftyf (4) let, 

S) Servisní podpor. celého LOG na dobu ttyf (4) let, klerí zahrnuJe; 

a podporu dodanveh HW komponent poskytovanou výrobcem, 

b podporu licenci 5W poskyto-nnou vVrobcem, 

c. podporu ,mplemenlovantho leien; LOG poskytovanou ZhotoVItelem 

6) Konluluce ad,,,; price n.d rimec podpory poskytované Zholollitelrm v rOUlhu ml~ 100 hodin 

ratni 

Předmttem p:nini télo Sm10uvv není dod3~' lICenci produktů M,,:rosoft, lejmén, dod.ivk. licenrJ 

dat3b;i !ov~ho !nglnu ISQL) a oper,fnfho S~lému (05) ni pla tformt MICrosoft. 

II . Z působ, dobl I misto plntnl 

I) M,nlm plntni je 5,d10 Objednatele, ~esh repu blilt.1 - NejvvUi komro/n, "f,d. Jankovcova 151812. 

Pr.h. 7 • d.tovt centrum zadavatele n. Idrese. Státnl pokl"dnl Centrum sdllenych sluleb 

1.5$'C5.5 "I. NI Vapence 915/1 4, 130 00 Prlh. 3 - Z'lkov, prOV(llo-ntel Nlmdniho d'tov~ho centr. 

2) K provádtni podpory ře!enf lOG poskytovlné Zhotov,telem je Zhotovitel, 1\1 tild.d. dOmluvy 

s Objednatelem umolntn vldlileny plistup do prost/edi Objednatele nelbytn~ho k poskylov;ln; 

poclpOry. ZhoIOv,:~ be:podminefnt Olkcep!uje p .. "'d!;' ObJedn. te le pro u!illiini vldlilenel'lO 

pl.stupu. 

3) Zhotovitel se la.uu)e l hoto"'t I pl~dat Iden, LOG fiidn., ni j~e naklldy I ni své nebe/pea 

v do~odnUly,~ te rmineth. 

4) Zholo.,tel Se ,a;/IIJ...f upOlorn't Objednóue'e ni vle-thny okolno~! .. klere by mo~1y veSl pi, 

providen! plnen, LOG k omelen! ~innostl nebo ohroleni chodu informai!niho jySlému 

Obledn",ele 

5) Aeteni LOG bude P'n~no ~e Ihůtí,h s!a nov~n'i',h V fOlsovém humonogr.mu. Nawh <'Ol~oveho 

~.armonoifl""U :pflCU,e Zhotov,!el a precli ho ObJedn.:ell • plipomlflhm do 2 pracov~ich dn:' 

ocl ula\feni Smlouvy. Konefne zntni časovéhO harmonogr.mu Sml""n; m.ny odsouhlasí do 10 

dn:' od u:.~leni Smlouvy n. spoll'tnem jedn.ni Zmfny o!asovliho harmonogr.mu jsou I'I'Iofré po 

odsouhll sen, obtm. Smlwn<m. strln.m, 

61 ""'n,..." prO provedení /den; LOG 

I) doda.ka I impleme~tace leteni LOG do Infrastruktury ObJednltele, 

b ' nlSlav~ni orocesu I konfigurace s~ru d.t I referenfnlth prvků infr.struktury Objednatele. 



, 

cl tellOllJnl fllnruonal,ty. probihn" dl~ TechnickéhO dOlunjku (Vll phlohi t. 2 Smlouvy). podl~ 

Čili' O, bodu II. zadávici dokumentace - Pohdov,n~ ~!av, 

d) akceptaCe fe!"n; lOG. 

tl konflsuliCe sběru dal" n'sliven; procesu II lby.ajicidl prvků inf"SIn,lktury Objednatele, 

tj pf~iÍ ni celelto d~a · nejpozděJi do 4 misieu od podPiSU Smlo""V 

1) "~m" Ideni lOG bude p.O\Il!den. integriCe OtIjl!dnca telem urc!ených zihzeni do Idenl LOG. 

s m,n,mJlnim dopadem ni prOVOllnformatniho 5ysti!mu Objednatele 

8) Oojednatel p/eve , me od ZhotOvitele poule pint funkční Ielenl lOG včetně dokumenuce 
{tethnJCU, ildministrátor.kil iI ulrnlelsU} i pro'koleni administrátoru 

9J Pokud pll ple ... ,!t; d,la bude ljllténo, le Id"n; LOG mi vady nebo n.edodtl'1ky nebr;inici ulJvini 

fe~eni lOG v bělnem provozu, je ~ viill Objednuele, zda takovj p/nut; potvrdí, tl nIkoliv. 

V predávlc;m protokolu budou ObJ .. dnat .. l .. m st.nov .. ny Ihuty, ~e l«erých Zhotovit .. 1 v!echnV 

ljl~těné vady .. nedodělkv odstnnl. 

Ul. C .. nll platebnl podmínky 

I! C ... kM C"n.lI le!.tni LOG Je stanovena ve vYli 1 IS6 100 Kl bez DPH, tj. 2 246 728 Kl s DPH jako 

n"JvýSe p/ipUStN. V celkO>i c .. ně 1elení LOG jsou . .. hrnuty úplné a velkeré n;íkl.Jdy ZhOIO~,ul .. 

na ruhll" a splnéní pledmětu plnění této Smlouvy Zádné da1t; .. ni související náklldy nebudou 

O~jed.~3tc!em \:~'~!env 

2) C .. na II dodJni HW komponent dl .. článku 1., bodu I ! tiní 580 800 Kl bel DPH, tj . 102 168 Kl 

s DPH Platbl se uskutmí po akceptaci f .. teni LOG ni základě faktury, Její! pIilohou bud .. kop ... 

<Jkceptatnlho protokolu vtetně dodlciho ~S!U Zhoto~ilel uvede n.lI fiklule kromě celkové ceny 

dodá"iky ~ech HW komponent; unu j .. dnotlrvj'ch óoda nVch HW komponent, 

3) Cenili dOdáni SW alic .. ncl k ulivání dl .. čliÍnku 1., bodu 2) čini 576 000 Kl b ... DPH, t j. 696 960 Kl 

• DPH Pla tbl s .. uskutečn i po akc .. ptaci / .. ~eni lOG ni dkl~dě f,!I<tury, J .. jí! přílohou bud .. kop,e 

Ikceplatno"ho protokolu I kop,e dokladu O nabyti lICence ObJednltelem - dodací lín . ZhotOvllel 

"., .. de n.lI 'akl\11 .. "'orné c .. lkové uny dodii"iky viech SW kompon .. nt i IIC .. n.ci i c .. nu fednOll;vych 

dodlnyth SW kompon .. nt i hcenCi. 

4) Ceni ta Implementaci celéhO /e!.tni LOG do ,nlrutruklury Objednatele die Článku 1., bodu 3) (,ni 

lU 000 Kč b .. 1 DPH, tj. 4G6 S60 Kč S DPH. Plllba se uskutečno" po akceptaci Id .. ni LOG na základě 

faktury, )fj;1 přílohou bud .. kopLe akcepL1čnrno prOlokolu 

SI Cena II liÍ ruku , .. ' .. no Iden; LOG dl .. članku I, bodu 4), kt .. rá bude hritenl 1 • ročné v .. v,{. 

ID 000 Kč bll DPH, t j. 12 100 K~ 'DPH ni období tednollo (I ! roku PlatIN bud .. IIrlZen.ll n.lI 

z.i"odldf faktury. jej.j p/;lohOu bude kop;e IkccpUčno"ho prot okolu 

6) Cena li seM sni pOdporu celino le~eni LOG dle čl;6nku I, bodu 5) sestivá I ceny: 

.. I podpory dod.ivlny.:h HW kompon .. nt poskytovlnydl vyrobcem, kteri bude IIrll .. na 1 • • ~ně 

v .. vyl' O Kč tu.z DPH, tj. O Kč S DPH za obdob; J .. dnoho (1) roku. 

bl podpory I;cenci S.'I poskvto~lLnt>ho ...vrobcem. ktera bude hrlleni 1 • rOÓlf ve vyt, O K( bez 

DPH. tj. O Kč. DPH I,} obdobi j .. dnoho (11 roku, 

c) podpory Implementovaného Ideni LOG po~kytovln"ho Zhotov,telem J .. Slanoven" VI vYli 

16000 Kč b ... DPH, tj. 43 560 Kč sDPH II obdob; j .. dnollo (1) .oku Platba bude nrllena 



piluUlnl 1 • č(Vrtl~!n! lil př~dcholi tli mlsic~ poslcytovini s~rvi:§ni podpOry nill~kl"dl filklUry 

~ vP' 9 000 Kč bel DPH, tj. 10890 Kč s DPH 

8) C~na za konlultac~" d"lši price nad rámec servisni podpory poslcytOViné Zhotol/ltelem v rOluhu 

ma •. 100 hod.n rol'nl, dle o!l~nku I, bodu S) o!tni I" I hodinu konlult .. ce Ol price n"d rjmec 

poc!pory 450 Kč bel DPH, tj, 545 Kč S DPH. Plitba se uskuteln! 1 • ftvnletnl na láklildl faktury, 

jejil pfolohou bude ,ap'l o prov~deni pr'ce, pOCIep$ilny Ob]edniltelem 

9) Objedmotel je povinen uhrild,t jen skuteflll obdrlené I/Icné plnfni. iI to do výie poslcytnutého 

plněnI. 

10) Cenil lil pln'",i le nallO"Yenil jilko nejvýše p/ipllStni il l ahrnuje úplné iI veškeré i souvisejici niklildy 

polf~bné pro pfedm~1 pln~ni pod le léto Smlouvy a ke dni pOdpilU Smlowv. 

ll) Na plitbu pOCIpory implementovaného lešen; LOG nnikne ZhotO\lOle~ niirok po spuštěni,le!ení 

LOG do l'dnt'1>o iI funkčnlho prOl/OIU na d iklildf Obledn.il lelem podep$a~~ho pled iÍViciho 

protokolu. 

12) V pnlWhu plnění Smlouvy múle dojil k lIiIllý!.en; celkové ceny plnéni LOG pfi zrněné Iillby O~H iI 

právl o lu tO ~nu. Židné dllš, lni souvi$ej,d náklady nebudOU Objednatelem uhrueny_ 

13) Objedn.il tel bude hradIt cenu l il plně ni nil r.iklildě daflollYch do~d(i . I"h ur ~1"lIOIIilnych 

ZhotOVIt elem Fakturil bude ob!.J l'\oIIill lislo Smlouvy Objednatele Ol údaje dle pr.ilfflich pledpisů. 

1~) Sp'a:nos' la~tury je .jednana na 15 b lend.ifnich dnů od datil pfed;ini fahury Zholol/lteli. Dnem 

uhradt se rozuml den, berym je fil kturovilni tank .. odepuM z uctu OOjednatele ve prospěc;, 

ůtIU Zhotol/,tele Faktura je pol/a lol/áni l il prop!acenoy oh mll kem odep!<ini pli$!u~ně čistky 

I U ČlU ObJednu ele 

15) K ceně bude uČlovini DPH I/e výti stanoveni! platnym; prill/n(mi předposv. 

16) F~ ktu" bude obsil hol/JI tislo Smlo......,. Objednatele a riechny ud'je ~denc! v \ 29 ,;ikon" 

l.. 235/2004 s.b., O dini I plldirn! hodnoty, I/e zněBl poldéjšich piedp,sů. a dále ud"le ve smvslu 

ustanoveni § 435 ob(,nsk~ho z~kOn,lcu Fa kluril bude IIslana na .dresu Objednalele, kter. je 

uveden .. I/zihlavl SmlOWV 

171 Vphp.d~, le filktu", nebude obs.hol/JI nále),tosti uvedene vtéto SmloUllll a!nebo SliI~O~ene 

pr.ivnimi p/edplst, bude-Ii obuhol/at nespr~vnli úd"Je nebo nebudou·" k fiklu!e dolole"y 

po~dov,,'" pfilohy rebo bude ob!iill1ovat jine cenově udaje, je Objednatel opravněn fakturu 

vra\11 Zhotoviteh k opravě. či novemu vystaveno. V ukovem p/lpildě Ih"t" splatnos! 1/ cele 

Sjednané d~[e l.fIle plyn",,1 ill drem don,tleni faktury obuhujici sprjvn,; udlje a v!ech~y 

nálelltosti podle télo Smlouvy ObjednatelI. 

18) Vpfip.d~ nelapl.ceni fl.nury Vt Ihů:ě splalno." .n' po pfedcho,i.." pisen"no!m upOlome"; ~a 

plod;en; ...v Oprilfflěn;i Smluvn! suani n.i'ok na laplaceni úroku I prodleni ve vV~', ~Ieri se 

stonovi dle ust anOl/eni \ 1802 " njsL obo!.n.k~no ,~koni.u 

19 PO'lld ObjedNtel o~rt. od ZhotOVItele fakturu s.e mmi n;ileHosuTli a polidovilnyml piiloha""', 

po 15. prosinci pfislušného roku, prodlulUjt le IMu splillno.l, t.kol/c!to faktury I IS hlendafnich 

dn" ni '10 k. end.ifnich dnů 

201 V p1'pade le se ObjednJtel OCltne 1/ pliltebni neschopnOSIJ I d"vodu rOlpo~tOl/eho prOI/,zonil. ma 

se lilO, le neni 1/ prod'eni • plněn,m pent!žit~c~ lál/iH,," spl.t'l~h v době rOlpočtově~o 

prOVllori •. SpJatr>OSI \'!ech dafiov"1ch doklad';; s.e 1/ pl'pild~ lIllI,ku rozpof:ov,;ho prov'lor,. 

po.ouva n. palnacty (15.) den po uvolněni rOlpol'to."ych prost/ed<~ PIO rOIp<JctOllou kap'lolu 

Objedri!:~'e. ne,p(llclě;' '.da< do 30 červni! p1islu~něho k.i lenda1n;t!0 ,Oku 



, 

ll] Úrok I prodleni v pfipad~ prodlení Jedné ll! Smtu~nidl U"In ,,,hrldOu pen,H,te lanky bude ve 

~i .unovené nafilt!lIim vlády f. 351/2013 Sb. 

IV. Soulinnost 

lJ Obj!'dnilel;e po";:'\en posq'I/lGut Zhotoviteli nils~uFc; součinnost. 

i) umo!n;! p/lnup ZhotOVIteli do prostor souvl5ejitich S realizací Iden; LOG dle teto 5mlou'lY 

i to v pracovních dnech y rOlme,; od 8:00 hod. a1 16:00 hod., I v iont!m terminu na základě 

VliÍJemne dohody Smluvnlch man, 
bl poskytnO<,lI technicke informaCI! o te!;hnickfm fe~eni Objednalele y rouahu nutném pro 

rnfozaci letenl LOG. 

2) OlH! Smluvní stromy prost/ednictvim kontaklnich osob uve<lenVch y phloll~ Č. 1 le to Smlouvy -

budou: 

aj kon/ullova! technické ol.ilky formou t-m.ilov.! nebo jině vhodné komunikace v rozsahu 

nutném pro 'UliliCi p/edmétu SmlouV'{ bellbytKněl\o prodlenr. 

bl $délo\fil si p/ekiUJcy bránici r~lIlizlld pt~dmé!u Smlouvy 5 dostll!!'tným předstih~m 

3) V souvislost, s pl~dthálenim lkodim Objednitel nHmi. ~l solJhluu ~bo Ud"st i ZhotOVltel~, 
leJmélli mKNni(l<y I,Iprllvo ... n servery. ni nodll Zhotovitel pr;1Cl,lje, ménot ni nich niSli ... eni c.i 
pr.i ...... in\ulo ..... t fi odinstlllo ... ~ ... lIt SW fj jel'lo sOI,l~istl, II to dokud c~lé tdenl LOG nepte ... ~zm~, 

':} V zájmu ple~'h;i!enf !kod:lm ~i jejich nme:en! Je Zholo"';lel poylnen Objednaleli ohlhil 
nefunkčroost. 'kodu, či jikoukoll skulečnost. klera by mohli míl li nisledek vznik tkody nebo Jeji 
lV~Uen!. 

V. Podmlnky servisní podpory. konlulliee a pr;iu ni d rimK servisní podpory lOG 

poskytoYiné Zhotovitelem 

I} ZhOlov,tel ... rimci servisni podpory LOG bl,lde lipltoval 

I) odstrillov<ini"'i1d Ol nefunkčnost! /e~ni LOG. 

b) ikl~hlUi /e~eni LOG včel~ oIeti'ov.ini i\;tuilnich hroleb, 

e) pled kildou ikluiluc; provedení za!ohy konf1,u ... ce, 

dl p ..... 'delnou in"lýlU provozu LOG. 
e} uprlvy te~ni LOG pro za),Uéni optimilnrho stavu (na zakladé ..,ysledku analy. a po dohodé 

S Objednilelem), 

fl konzul!ue O l~sobu nut;,veni leleni lOG, 

I) souč,nnost pti rekonf'luriti lelen, LOG. 

hl proilal"n; dohled Ideni LOG. 

i) opri"," ,,'ech vi dnych tiw komponent Ideni LOG. přlpidné vyméni za HW komponenry 

souČ~Slky i dily bezvadné kvahry a nejméno! stejné ..,yltonnos!'. 

21 V rimel serv,sRI podpory LOG bude 2hoI0",lel dodr!ovil n;lsledujici podmínky' 

.. ) o Vlnl~U '"dy LOG i ZPůsobu JeJiho teleni ulle zno,oV'tel bezzbytKneho prod'eni h1Uen, e· 

mai em ni adresu 1o&~t!n!fUm~nku.tl. ,,1 závadu objevil wm, ... rimti proahlVniho dohl~<I". 

nebo ni nI byl upo,orntn Obledna:!;em. 

bl k op,," ... é p/istoup, Zhotollltel bf,l prodlení. ji~m,l~ bylo mclno ... r;lme; proakll.niho dOhl~d" 

poruchu zjill,l. nebo po JeJim nihlá~eni ObJednilelem. 



c) v pl,pad. vady lOG anebo jeho komponent lIniJ; lhotovm'l oprl"'V do Jedn' hOd,ny od 

nahl~Stni vady, 

d) oprlVU vady lhotovitel dOkonfj do 24 hod,n od nahlaŠen J. ntbude·r, po dohod~ 

S Objednatelem Stilno~no ji~k. 

e) hOdiny pro provad.n! OprilV Zhotovitelem b'!í v pracovni dny od HlO hod do 18:00 hod, 

f) ukonetni oprillY nahliSene vadt Olnimi lhotov,tel bez zbyletneho protllen; ObJednatelL 

l) Ostatní podmínky servisn! podpory lOG 

a) lhotOVltel je povinen 11id,t pro Zhotovitele kontakty ollfivn.nli pfijmout nahloi'eni dvady 

• bez zbytetného prodlení inicioval (,nnOS\I vedoud k nipravě. kterou "",ádí v pmoze o!. I 

t~o Smlouvt. 

b) Objednuel je oprávn.n sUnOVit nelpozd~ji pn e·mai1ovfm hl"Stní pOnIchy POld~jSi o!as 

OprilllY. 

c) v plipad' přen.ošeni provolU lOG z dŮl/odu vvW moci je lhotoVllel povinen dvadu odWini\ 

nellfodlen. po ukontenl ůčinku vyUI moci, 

dl pokud Zhotovitel lIfokife. fe lhadu zavin,1 ům Objednatel, nese n;ik:ladt ni odnrar.fni 

livady Objedn.1l tel. 

4) V připadě Vid Ipůso!JenVch Objednatelem nebo tletl strilOOU se lhůta pro odSlriln.ni vady 

pozil1ivuje od Okim1iku, kdy a,"n~ni Objedn.1l!ele nebo !fetl l1.--.ny poruchu zpŮ SObilo nebo 

znerroolnilo Vidu odstranot. il do Okim}'ku, kdy vadný nav způsobený Objednatelem nebo tleti 

manou Je napraven a/nebo do okamliku, kd/ vad;'!'{ I:"" :působenv Objednat~lem nebo třeti 

!!rinoU nebr"ni odstran.n! vady. 

Sl lhotoVltel neodpov,da za vady celeho /e'ienJ lOG, pokud byly bel souhlasu Zhotov,!ele 

uprayov~~y lakO'i'(m způsobem. Icte.y ZholoVltel výslovr.f Iilkizal nebo V'/hrad'J pouze pro sebe, 

nebo bylo Iden, lOG pouliv~no Ob)ednalelem Ci lřet,mi osobami v rozporu s dokumentati, 

l\ivodem, anebo pokud byla vada ZpůSObeni neodborným zásahem f; mechanickým po'kozenlm 

způsobenym Objednatelem nebo tleti osobou. 

6) Zhotovilel provede nipravu vadného stavu vznikJ.ho podle bodu St s tím, le 

aj n~pravI bude prov~denl II uplitu podle llanku III, bod 8, 

bJ na term,neth se obě Smluvni SIlany dohodnou. 

c) Je vyloučeni smluvni pokUI~ podle Uínku Vtll.. bod 1). pism. al" bl· 

7) Konzultace a dalši price nad rimec podpory dle člinku I, bodu 61 

a) O kOnlul!,[e a dal~i pr~te Objednatel Udá v;!dy pi'emn~ 

b) obě Smluvni strany ~ dohodnou O roua~u I z působu plnln; ptace nad rjme<: podpory le'e~i 

LOG, 

cl Objednatel nen poVlllen vyčerpat všechny stanover>e hodiny p,;ice nad r.imec pod:mry 

Ideni lOG v rímti pln.n; dle Smlouvy 

d) nt!vyčerplne hodiny pr;ice nad rime< podpory le!enl lOG se pievadějí do dal!Jno roku s l.m. 
le Objedna:el neni pov,nen vyterp~tlytO hodiny v plném rou-ahu 

SJ Zho!o~,:el Se zavlzuj~ pn pln"ni pledm.tu smlouvy dodrtovl! obecn" platně právni předpisv 
tY")'C; Se kybernetICké bezpečnost· " pln=! po!adavlo;y Objedn"te'e -.ypIYvil;ici Zle"CI 
be:pefnostnich opatleni k zajištěn! bezpečnosti inlormadve ...yznamnem informatnim svstému 



III. IImlncnj dodad podmínky 

II LOG bude pledino Objednatel' na ziklad' podepsaného před;iv~tiho protOkOlu, Jeho! pfiloh~m 

budlN vSedlnf dodad Iony a dalSi dOkumenry prou,uJici splneni pledmétu Smlo.r.y, zejména 

IJ sezmm vYrobnich o!oe! MW komponent plO vdke.v dodiný HW, 

b) seJn,m SW komponent a licenci s plesnym nJl'Iem \'letn" vene, mno1stvlm licenci, typem 

licen~ního omezeni (napliklad zda !oe jedni o jednotlivé nebo siťo~' hcence, frulNa.e, 

mult,licence omelené i neomelen', V p/ip"d' OEM, ke které HW komponentě) a origlnálnich 

,nuala~nich médii, pokud Je s nimI dod~v.in. 

2) Ob)ednatel se zavalUje p/tvlit p/edm't Smlouvy, pokud tento splňuje V'Khnv po!adavlly 

stanoven' tOutO Smlouvou a ndiVOldml podmink.lmi. 

3) Objednatel nabM vlastnkké poiYO k MW a SW (platná licence) popsanym v pfedm'tu Smlo.r.y 

podpisem p/edaVOlcich protokolů 

lilI. Uruk. u Ja k",t a odpovědnost 

1) Zhotovitel !oe zavazuje poskytOVat druku 1;1 jakost na jim dodaný HW, sw, plice i oSlitní součist 

dodávky v záruční době čtvl let (4 ) lel od dodini vSedl komponent HW I SW le'eni lOG na 

dklad' akcepta Ů!iho protokolu" dodního listu 

2) ~hem komplexní záruky Zhotovitel zdarma opf1lvi vSethna vadn;! II/ilenl, j.()u~istky a d'ly, 

plipidně vyměr,i za zalileni, součihtky a díly belvadn~ k','ar:ty a nejm!!n! Ilejné vYkonnoll;. Ja~o 

náhradni dny mohou být jlOu!ivínv pouze dily originální a lotolné tak, aby nebyly nutné Udné 

úpravy i lm~ny nnliven;; lirovefi udrluJe vdkeré USl; fe'ení lOG ve stavu pln' funkčnim, kle.v 

odpovidi nejm"n~ podminkim Smlouvy" zadhul dokumentaci. 

3) Zhotovitel Je povinen vym'"" IikovY KW, u kterého se vy<kytnou o~koVOlné zavady (stejna 

dv~da vice jak 3x za k.llendilnl čtvrtletí) nebo který budou del~; dobu momo provoz (vice jik l l, 

po j.()bě n;is!edujici pr.covni dnV) Zholo"'totl na sv" naldady lakovY MW vvm'''' za nove, ~hodn)dl 

techn<e:lcých par.>metrů, vtetné z"lIeneni do le~n; lOG Výměnól bud! potvneniil sepÚnim ,.pL~U 

o ,",'men', obsahujió zejména ozniten; vYrobce, rypu, modelu, vYrobn,'ho tisli i evidenčni'ho č,~liiI 

Objednatele ni původnim lililen;, 

4) Opról~a MW Se vidv prov;idi v mlsu! pln'ni ObJedn~tele. Za skončenou se povaluje oprava 

V okiml,ku, kdy)e obnovena nejmen' stejn;i funk~noS! le'en; lOG jiko pled dVilldou_ 

liliI. Smluvn; pokuty 

1) Pro pll~d vadněho plněni ze Winy Zhoto",tele $e Smluvn; S!r"nv dohodly na těchto smluvnich 

pokudch: 

i) v pli;l"d' vady LOG "nebo jeho komponent, nezah;iJ;.Ji ZholO"'tel oprivy do Jedne hOd,nv od 

,,~!\Ii~ni "ebo IJi'l~ni ....adv, Je pov,nen uh,ad,t Objednateli smlulfIlÍ pokulu ve otYlí 1 000 Kl 

ta kildllu započatou hodLnu nedodrleni Ih';'ty opravy, 

bl Zhotov,lel o;)ravu nedokonti do 2J hod", od nihlášen. I ZJiiteni, nebude·li po dohade 

s Objednatelem stanoveno J.n.1c. uhrid, Znolov.lel Olljednilei, 3 000 Kč Zi k.lMV Upotity 

den. 

21 Zi nedodrlen. t~rmin(j aktepl"ee /deni lOG a pledani le!eni LOG, je ZholovLlel povtnen uhradit 

Oblednateli smluvn; pokutu ~e vYl' 1 000 Kč" kildy den prod!~ni 

Stti~U ,,16 
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3) Usul'IOvením, O smluvnkh pokvtich ~jwv nijilk dotteni prhi jedno! Smluvní Itrany ni n"hrid", 

'kody způloben~ druhov SmJuvnl strinou. 

4) Smh./Vn! pOkvtJ je Objedna telem uplatňován, formou slevy fIJ předm~1U pln~ní 

Sl Zholo~itel odpovidi Zi ye!kerou zpuwbeno", {kodu, a 10 poru~nim USli~OVl!ni těto Smlouvy. 

oporrenUlim ~bo d»dnf nekvalitním prov;iděnlm smluyní t,nnost,. y pln~ ~,. 

6) Nahrida Uody ~ bude fidit obůtnslcYm zikonikem, pokud nMi jina~ sunoveno zvtUtn'm pr;ivnlm 

předposem. 

7) Smluvní sankce ...utí Objednateli nejwu připustn~ 

" 
" 

IlI . Vlutnlctvi J ulMnl letení lOG 

ObJednlt~ nlbyvá vlulnock!! pr;ivo k le~ni lOG po podp;'u pled;ivaollo protokol'" zíSlupel oba", 

Smluvnich Slran, vtentýž ouml,k piethizí ni Objednatele nebezpeti tkody 

Objednatel dnem podpisu Předivadho protokolu n"lIYv.i ni celou dobu tmni iutoutcych práv 

neV'{hridnl privo ulml dodan~ fe~ni lOG, jlkol I vener" plněni dodanJ Zhotovitelem na 

l;iklad ~ t ~tO Smlouvy, kter' mijl charakter i .. uorsk~ho dna. II 10 pro svojí potřebu bel jikYchkoliv 

dal!ic:h liceotn1ch popl"kll nebo jiných plueb nad r.imec ceny fmni lOG. Ptivo ullvll auto~1Q 

d iL1 uhrn"'l" I opr'vn~nl lilO dil. zpřístupnit p/i odstrio\.ov~nl jejich vad i/nebo vad d,la 

v nezbytn~m rozsahu t/etlm osoWm. 

3) ZhotOVIte l je povinM z"jlsIU, iby Objedn>!el byl oprhntn dodiná I UloulQ diL1 ufivll l za účelem 

p,něni povinnosti i vplatflov;inl s~h pr;iv podle těto Smlouvy. Odměna la poskytnuti pri ... 

",liv"ní (I'cence) j" ,ahmuta v,,,nf '"Seni lOG. 

4) Pr,ho UllVit auto~k!! d,lo zahrnuJe ; oprivn!!ni d,lo zp/istupnit tfetim osob.im, zejměnll" uče lem 

ůdrlby, opravy anebo rozvOj". 

S) Zhotovitel,arantuJe. le vvkoniv;i "uto~ki! privo k pO$kytnut~mu sw a Je oplivněn k poskytnut, 

a plevodu ne....yhradnkh ~nov~ ""om" ,enveh ul;v~cich priv Ihtene,,) Ob,ednJleh k SW, kteri! 

po~kytne lako wuti!1 p/edm~tu plnini. NeV'(hradni tiwvt neomezen" ullvici prava (hcence) 

k SW jwu da le nuývína .ne....yhlJdni plíva k SW·. 

6) Zhoto ... ,te l ~e ZaValUje nevýhradni priva k sw ObJednJteh poskytnout i na Objednatele 

neV'ihradni priva k SW pře~". 

7) Zhotov,te l prohl,,'uje. íe plntnlm zá ... az~ů podle t~to Smlouvy neporu'uJe ptiv. du~niho 
• pfům~lov~ho vlastn'ct\>i tletich 0501>. V ph~dé, le Ileti oso~, vletnf uméstn"ntů 

a pracovnik ů Zhotov'tele, uplatn! narok vůli Objednateli zt ,tu lu pofU~eni pr"v du{evnihO nebo 

pnlm~lov~ho vI •• ln,elVÍ V soUVIslosli S r""!'laci nebo u!r.-an,m d~. nebo ",ho ČilS!i. ZhotOVitel tt 

POV,nen poskytnout Objednateli učinnou pomoc Pokud uplatněn! n'roku tleli osobou bude 

ů.pBn';, Zno!OIliI,,1 odpovid;i Objednatelo z. Skodu. kterj mu timto vznikla, a Objednatel Je 

op"ivnen odstovpt od Smlouvy. 

ll. MltenlivoU 

II S ... I""n' SIIana je OOVltIna pisemně upolorM druhou Smluvn; SllJnu. že předmělnou sku tečnou 

povilu,e li d';'v~rnou informao nebo obchodn, tajemnvi. Smluvn, strln. je povinna zachoval 

mlten:ivost o skutečnosti, Iner-i byla dluhDu SmluvO'lÍ stlanou prokualelně ornitena li důvěrnou 

inlormat · nebo Obchodní I'jemství. 

2, ZhotoVlte' je pOV'nen jako s d':'v~mvm, inform.um; zac~zel s osobn,m, udají osob tonny;h 

u Obled.,ite'e, 1 ,nformatemi o belpečnOSlnicn 0pillenich " techn,, "~m vvbaveni Objednatele 
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3, Ob~ S"nh/'-I\, Slr;IRV s.I! lh~!Uj; uekovat mlfenli\/Oil il do doby. kdy ~ p/edm~tne informate 

Slinou <:lboe,nf Inim~1 " předpokladu, le se lak nesune porutenim povinnosti mllenlivoni cle 

tohoto clan~u 
4) Z. porut"n; poll,nnos\i mlčenlivost; se nepovaluje. je-Ii Smluvni Slrl'" povinna p/edm~lnou 

informaci sdělil na zak ladl! záwnem sunovené povinnosti. 

5) Z. dClvěrnou informaci ti obchodni ujemSIv/ nebuee povalo""n ob~h SmlOuvy. '"jmena rOlwh 

pln~ni a cen. 

XI. ObeQl~ a úvlrelnli ustionovenl 

lJ SmloWil se uZlvi,' n. dobu I,Irč>tou 4 lel s lim, le o~ Smluvní stnlny mohou vYpovědí ukonČl! 

Smlouvu bez udinl důvodu. vypoviď5mlouvy nabYv~ pr.ivní učinnostl dnem doručeni pír.emneho 

omámení o vYpovědi Smlouvy druhé Smluvní Slran/!. Smlouvu I'e ukonČIl ke konci kilend.ifniho 

čtvnletivýpeviídi podanou .Iespoli t fi měslee pfedem. 

21 Každa ze !>mluvnich stran může od Smlol/VV odltoupit ze zakonnych dUvodil. Zhotovitel nenl 

opnlvněn tyto d(rvody rod>řovat ani Orm'IOVft. 

31 Tato Smlouva se lidi pnlvnim lidem Cesk' republiky. zejména plislulnýml ustanovenimi 

obUnského dkonfku. 

"1 N .... y!učuje se VVU!,tI poradních a upertnkh sluleb dal1ich cnob. 

Sl Prodávajid je opriÍvntn plM Smlouvu prost/ednktvlm subdodavatele, kteréhO uvedl v n"bldce, II 

V rOlsahu uvede"~m v roabidce Připadni lm'na subdodavatele nebo rozsahu plnéni Smlouvy 

subdodava te lem vylildujr písemny p/edcholl souhlu Objednatele. 

61 Objednatel nemli poVInnost jednat s jilkoukollv treti osobou kromé Zhotovitele 

1) Zhotovitel nenl ~r;ivntn ~toupit prh., pov;nnosti.lii .... 1l1:y .ni pohledávky z této Smlouvy t1et. 

cnobě nebo jin"i"m osobjm bez pře<lchozlho plsemného souhlasu Objednatele. 

8) Velker' zm'ny Smlouvy musi bYt odsouhlas-rny v pisemn~h, postupné tíslov.n~h dodncic:h 

s podp"em z;istupců obou Smluvních Itran opr;ivnénj"ch pode~t Smlouvu 

9) Změnu oprávněnych osob jlou Smluvní Itrllny povinny si neprodlen' pisemn~ oznamot. hlO 

zm~na nevyhdUje formu doda tku k t,;to Smlouvf. 

10) V př,padé rozporu pM plnéní zavazků ze SmlolNf, iI to zejména v p/ipildech neup'ilvenYch 

Smlouvou. plat. z.dilv.d podmínky veřejné IIk.hky Slanovené ObJedmltelem v udaVilc; 

dokumelllad, nat:oidka ZhotOVItele Ol obUnsl:y zilkonik, iI to v tomto UVflIeném pol.di. 

ll) Smluvní strany teto Smlou"Y se dohodly, !e velke.é spory vyplj"viJi(:l le VoInJku, ...ytladu, rUI;,lCe 

• ukonleni této SmIoI/VV. j.ko! i w~keré spornli VoIt.hy mezi Smhtvniml slran.mi zlěto Smlouvy 

vyplYYiI,íd (di' e jen .spory*l. §.e budou sn'!'1 Iellt ntlprve .mLmOu ceslou. 

12) Veskeré spOry souVlleJicí s touto Smlouvou le Smluvni strany zavilujllela predev~ím ni úrovni 

oprilvněn~ch osob. pop/. osob jim funktn~ nldlilenym Nepodaři St spor vyld'l ani ,;Íslupcum 

podep,sujitim SmlouVI.I ve lhůt" ile$po~ I/ocel (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnuti 

p/,slusmlmu obecnemu soudu Ce$ké republ,ky ni nhrh kterékoliv Smluvnl nfilny. 

13; u pod!;tillné poru"'n, SmlOuvy ze strany Objednllele se povalUje neplněnI lii .... z~ů spočivajidch 

zej"TIénil v neuhrazeni dlu!ně tiSIJcy po dobu 30 dnu Od splatnani dlliového doktadu (faktury). 

14 Za podst ltné potu,,"ni Smlol/VV ze strany Zho:ew,te le se poviluje neplntrti zilvllkilspo&.!ajicich 

lejména v nedodr!eni terminů pln"n, SmlOINf delll ne! 30 dnů nebo rUhlUe ~Iedmétu plněni 

Smlouvy v rOlporu S ustanoveními Smlouvy Infbo j;ny(h ,ava!nyeh dokumentů, ~í priivni~h 

předpisů. 

Strl'.1 91 16 



15) Obfednlltel si vyh",zuj~ prjvo Smlouvu (vteW pn~dnYch dodatllů) ~leJnit způsobem, 

umoll'iujid nepfemítý pHswp. 

16) Smlouva nobM platnosti" útinnostl dnem jejmo podpisu oběm .. Smluvn,mi st",nimL 

17) Obot Smluvn! miny prohl<J$ují,le si Smlouvu plmtly, fe je pro~em jejich svobodrn! i vafnt! vÍllo! 

i le nebyl .. sjedn~na ani l i jinik )ednostrlnni nevVhodnYch podminek • souhl.sl s celým jejím 

ObSihem. Ni důhztohoto oprjllntnJ :~ SlUpCi Smluvnic;h H",n pnpojuj! sw podpisy. 

18) TilO Smlouv. jl' vyholov~no ve tlKh (3) vyhotovenlch s platnosti ori,in'lu, I nichl dvt (2) jsou 

urleny pro Objednatele a jedno (1) vyhotoveni pro Zhotovitele. 

Plo1ohv: 

Phlolll L 1: Konlillnni osoby pro )ednotlM tinnosti 

Pfi!olll L 2: Technid<ý dotaznik 

Pli!oh;a L l: Podrobnj unavý rozpis pledmilv plrn!ní I~ lOG 

T'{Io pfilohy jsou nedffnou souUstftito Smlouvy. 

V Prue dne 7. 12. 2015 

li lhotovitele 

Ing. Petr Ovolák 

jednllel 

Stdnu 10.16 

V P",ze dne 

li Objedn.lIele: 

PhDr. Radek Haubert 

Vrchní ledi!el správnl sekce 
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KONT AKTNI OSOBY ZA OBJEDNATElE 

o."" I IMtNO I TnUON 

SVS: ..... Petr fOjtik I 233045210 

Mail pro hl;i~enl O po...,ch"h 

Petr FojtI!! 233045210 

I Martin Koval 233045201 

I Hli~n; poruch I PaveIV,hn. 233045 160 

Jarosl,y Hudec 21]04 5333 

lan Mue! 233 045 202 

Obe<:ny Helpdesk 233 045 333 

Úftodni, faktury Hin. Mill1llsoW 2330450204 

SmlUVil; I,m Grelor 233 04S 200 

KONTAKTNI OSO!lY ZA 2HOTOVlTEU: 

OBLAST THnON 

Unit. pro hlj~eni poruch . 410251081 731 

1-~~~~~~~"':':N:,,"""i:.O .. O,:o: .. '''O.:-- 1 ... ··.,OO-l'OCI> 

Systém 

Pon.cny ..... i.luJe 

Oxhodrti lastupce 

Arch,le~:~r •• 

rozvoj leJeni 

ÚtulVini, hktury 

Smluvni, proj~'10...y 

minigement 

GAl'P SI'U~. '1'01.' r <I 

Pftrl~.""" HIlS&5 
15800 Ptlha S 

Petr Dvofak 

lenkil ~~ingro~a 

lomit ~illr 

1"'''''0 pro<- _~I 

. 420251 OBl HS i 

. 420251081744 

. 420251081733 

·4l0251 OBl 741 

PřiIoh<o t. 1 SmlollVV 

MAIL I 
II:!:I' JOlt,k:&lnkI!H 

, 
lOl -c "n'"" m (!ll nlru. tl 

, 
1I!1f ,Ioilk!!!!nku,q 

, 
marl,", kovar@nltu.Cl 

l!iv~ I ...... To ntl! nku _ Cl 

j.,oslav.hudec!lnku ,cz 

li" marl's@:nku.u 

hel2 d!l:~kl!!!nkuCl 

hanilm~lrU2~'@nk!.! ~I 

i!n !!regor!!!!nkuCl 

MAIL 

pev.dvorF«'ga"p Cl 



TECHNICKY DOTAZNíK 

Technický dotaznik 
Uchazeč vyplní všechny hodnoty. 

Bod "Podmínek dodávky" 

V re!imu vysok" dostupnosti (Kigh 
1) 3. Availabilitv) 

Illb. 
Minimálně dva LAN port (RJ-4S) 5 minimální 

I oropunno5ti lGbp5 

Samonatny management LAN port (RJ·45) pro 
,pr~vu hardware včetně dostupnosti vzd;llené 

, 1) c. Il!rafické konzole 

1) d. Podpora IPv6 al na vroveli administrace 

Úložná kapacita pro l~mam 10;;" musi b·r. 
11) e. minimálně 30 TB 

1) I. Plně lastu 11elné redundantnl nap;i"ed zdro' e 

I" , 
Umísmelné do , tojanu 19" včetně v~ech 
komponent pro umístěni 

PfedprlpraV1'n" repo rty v závi,losti na roli 
2) i. s~dovan"ho prvku 

2) b. Neomezené definováni vlastních re ortů 

Záznamy lze prohledáva t a fil trovat pfes 
2) c. všechny parametry!hodnoty v události 

!l;eš.eni operuje s aktu~lnimi daty pro 
21 d. okamfitou analYzu 

2) e. Webove rOlhrani 
Alespoli základn í UPozo.,\ovad systém, 
zasllaFci e-mail pIi splnéni nakonf,gurovani 

. 2) f. podminkv včetně kombinaci 
21 f. , Po':e! ud alost i ve stanoveném limitu 
21 f. 

. iL Hodnota či vliS!n051 udalost i 

'" " Regu lárn i výraz 

21 g Grafické zniÍlornění přehledu či dOtalU 

Automa!!Zoavné předaní filtrovanych dat 

Zo·. ;: 
h..'Y Ol 

Hardware 
2 ~tvety + kompletnt 
redund~ntni d i,~ový 

"m 
4 na ka!<!o"m $<:''''''' 

'"0 
'"0 

3HB 

'"0 

l ANO 

Manaa:emen! 

'"0 
'"0 

'"0 

'"0 
'"0 

'"0 

'"0 

l ANO 

'"0 
l AN O 

2) h. I el<lernímu systemu (na pf. SIEMI ANO 

5t,;Jnh 12,16 

Přiloha Č. 2 Smlouvy 

, , 

, 

, 

, 
, 

I 

I 
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2) i. 

3) 3. 

3) b. 

1,,< 

3) d . 

31 d . , 

'!' 

" 3) d . 
III. 

, 3) e. 

I ti,,!;en; mu~i podporova t vke ~tupnich 
lorm;iu;propro;lOenis-m"ms ternem 

Podporované vý~tupni fermii 

Aden; zpracuje nejmeně SOOO události za 
vteřinu 

V p"p3d~ licenl:niho ometení na polet 
13řizení je polidováno licenčn; zajitleni pro 
l SOO la/il!!ni 

Pii doč.ilsněm překročeni prahových hodnot 
nesmí doj il ke nrátě dat 
Počet maximálních události, kleré fe!:e n; 

lvlidne bel ltrity dat 
V pfipaM as .. nta na straně klienta musí "gent 
splňoY3t : 

Uchováni událost i a polděj~i odesláni v 
pnpadě ztráty spojeni s centr.ilnim log 

mana ementem 
Nedojde ke /tratám událo>tí v pfipadě 
smazáni jejich zdroje, tj. v pr ípadě úspHného 
nJ~J::n~lj SVitem\! J sm~,~ni W.>;> ne:!oj:!e ~e 
ztrátě informa,; I proveden ' ch ud;ilo~tí 

' iIIlOVá n; ode,niny-ch ud~losti 

Zpracov~n i události je upln" a nedochází ke 
ztrátám in formaci dostupne v udiloSli 

Vmware VSphere 6 wi th Opera tlon 
4) b Management a Vmware Homon 6 View 

4) c_ I Fortln'" Forti ale 800c 

4) d. I S'i'log u lin uxo..ych distribuci 

4) e, 5itovVch prvk ů (Alespoň na urovn; SNMP) 

4) f. SAP vletně modulu 
Defln'ce vlastniho Imma tu uda lost, 
, iskham\ho , lextoveho souboru nebo z 

'"0 
JSON, XML SYSlOG 

" • '" 
""" 
není omezeno 

'"0 

""" 

'"0 

'"0 

'"0 

'"0 

Zd roje 3 

, 

ANO 

4) J, Windows [vent logu I\NO 

4) h. Definice vla,tniho formitu pricho,ich udá losti I\NO 

Pop,s postupu definICe vlastního formátu 

N •• ,"c.I<"'~. 

O":>Ot\.,~ cO. ""~",K' 
"'>1""-".0 ~.f-",,,, 

St,~~k. B' 16 

, , 

> 

> = :""" 
o' E,e,o 

I. 



--~ ú..,,;~_ 

Jo ...,..hrin JI ...... ..,.,,~. 

_1 j.lry1w c.. 
""""fot M_",.a,~ .. 

; IOrvu JO ","ol"' V ... 
0"_ PIiII"W """_ .. ~-

A~š~", LOG musJ sploovat belpečno~tnj 
sl,ndilrdy nanoverw! likonem o fcyber~\I(U , 

"S"J_J.' .. """,.""'''''"'''' ______ _ _ _ ___ C''''"'O''-____ ~ ", 



• 

"na Z<I "' 
Nil"_ HW 

komponenty, 

u;!tn\,fikace 

I komponenty 

Cell PE R430 

Cell PV MDlA20 

Ce.km Cenl 

SW 
komponenty , 

I«ncr. idrnutiuce 
SW komponenty a , 
milnil,,,m,,nl 

C .. [koy. Cenil 

Implemen!ilce 

komponenty, 

,dem,fikice 

komponenty 

Zin,kil 

C.lkovS unii 

Phloh, t . 3 Smlouvy 

PODRDBNY (fHOV'i ROZPIS Pi\WMITU PLN~Nr A{ŠENI lOG 

omponen pro LOG 
Cena bel DPH Pole! 

I 

vKUalks 

l06800Ki! 

367200 Ke 

" 

OPHvJ(tul 

b 

kusů 

, 
, 

, 

Cen, bel DPH D," 

y Ktx 

počel kusu 

213 600 Kl! 44856 Kl! 

367200 Kl! 71112 Kl! 

S80 800 Kl I 

576000 Kl 

... 
1336 ()()() 170 S60 Kt ) 406 560 Kč 

pole l ku,ů 

lOCOO Kl , 36000 Kl 7 S60 Kč 

136000 Kl 

Cena odelnfi DPH 

'" " vle-=hny 

kUly 

258456 Kč 

444312 Kl! 

102768 Kl 

696960 Kl 

... " vlechny 

kusy lil 1 rok 

43560 Kt 

143 S60 Kl 

5 Ceni li seN',.,. pod~ru lOG 
Niilev komponenty a Ceni bel DPH Polet Ceni "" Oi>H DPH Ceni vi!etrn! D," 

'" .. nce, ,denl,f,kue vKtlilks kusů vKl, ... .. -"" SW komponenty iI PlXel'usu kusy ZiI j~d~n rok 

hc~nc~. 

Serv,sn, podpora 35000 Kč , 36000 Kč 7560 Kč 43560 Kč 

C~lkov. cenil I l6000KČ 14lS60K! 



Konzultace Cena bez O;>H v Kč li DPH 'Ceni 'ltetn. DPH v H li , 
'jednu hodinu jednu hodinu 

Konzultace 14SD Kl 195 Kč ISAS Kl! 
-" 


