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SMLOUVA 

uzavlr~ni na l;ikl ad~ V'jrsledku podl,mlln"'o zJednodu~n~ho ladhlclho I'len; podle 

l;ikon. f 137/2006 Sb., o ve/eJnyeh Zika lká ch, ve zn.n; pozd.Jšich pledp,sů (dale ~n "Smlouva") 

~SmIoINY 

: 
Oslo Smlowy 

. 64/ 160/ 2015 

~ , ..... r= 0ibC . 

ji 

1 " ,. 
I" 
1'<' 

I ~ ~ldlem: ~ JI~'I(OV' lSI8/2. P~hi 7 . 3261/17. Qnr.Iva. 7021 

100. Moravski Ostr.y. 

Se vUk Jed~jici: PhDr. R.dek H;luben 

f.=' Funkce Vrthni led't el spr;iv"; lekce 

Kontlktni M, r. Zde~k ~r 

"'""" 
funkce; fedl!el odboru in form'likv 

~ ,,' .. 420233 045 109 

1< 49370227 

~ I'" MIni pljtee DPH 

V DR nez.ps,án 
OSlr3v~, odd ~ C, vlol k. 40340 

PrOJl!kt 0511·2015 

(dále lik" spoletné ozn.tovani jako .Smluvni SIr.n.· nebo .Smluvni strany", 

Smlu_n, st .. n~ Ula ... ",,), n;isledu]ki SmlolMl podle z~~on. t. 89fl012 Sb . obUnsky Zlkon," 

{dile len .otK.nskY Z;konik·'. 

Prumb<.l le 

Pro plnfnl podllm'tn; veleln" lIUzky udivan" podle zikona t 137/2006 Sb. o veiejnyeh zakilki,h, 

ve znfni pozdllšieh pledpisu, s n;lIVem .Oiskov~ uloMt., 0511·201S· byl. "Ybrin .. jako ne/VhOdn"l" 

t. n.bidk • • kterou pod.1 lholov,tel 

Uteleom ve/elnt! l.k;izkY je dOdivk. d,skoveho uloll!l~ v rt/Lmu vyso.~ dOSlupnoslo. leko podpora 
pro uspo_OJl!nl Cltovye,", polad.vku Oblednatele [date,en .05(1· 

I 



I. Př~d<Mt plněni 

1) Pl~dm~tem p!nfni j@-

,) OodiÍni HW kompon@ntproi@!.en;OSK_ 

b) Dodáni SW kompon~m pro le!.eni OSK. 

c) Impl@mentacecelehole!.eniOSKdo prostiedí ObJednat~le S ~lMualil.lmm le~en;m 

VMware a Hyp@r·Y ObJ@dnatele, ~letn~ pro~kol@ni administrátorů 

d) Poskytnuti záruky na ře!.eni OSI( na dobu čtyl (4) let. 

e) Poslcytnuti servisni podpory ře!.eni OSK na dobu ?;tyl (4 ) let 

fl Práce nad r.imec servisni podpory le!.eni OSK v rOl'3hu 8 hod,n la dobu 1 roku dle potřeby 

Objednavatele_ 

II , ZpúSGb, do ba li misto pln" ni 
> 

1) M"tem pln"ni Je sídlo Objednatele, {eská repubhkil - NeJ'o'Y~~i kontrolni "lad, janko~cova 

1518/2, Praha 7 a dato~~ centrum zadavatel@ na adrese ' StiÍtn; pokl.dni Cent rum sdilených 

slu!eb 1.SPCSS")' Na YiÍ pence 915/14, 130 00 Praha 3 - 2'lkov, pro~ozovatel N;irodniho 

dato~;;ho centra. 

2) K prováděni podpory OSI( poskytovane Zhotovitelem ~ ZhOlovitel i na lákl adě domluvy 

s Objednatelem umOlnen vzdáleny plinup do prostled, Objednatele nezbyt..eho k poSkytováni 

podpory ZhOlovilel bezpodminelně akceptUje pravodla Objednate le pro uliváni vzd;jleneho 

přlStupu . 

3) Zhotovit@1 se zavazuje zhotovit a předat iewni OSK ladně, ni své n;iklidy a na sve nebezpe{; 

v dohodnutých terminech. 

4) ZhOlov;te l se zavaluje upolornlt Objednatele na v!.echny okolnosti, ktere by mohly vest pf; 

prováděn i pln"ni OSK II omezeni linnosti nebo ohroleni chodu informalnrho systému 

Objednate le 

S) Ae!eni OSK bude plněno ve Ihu liÍch "ilnovenvch v ,asovem harmonogramu. Návrh t aSGveho 

harmonogramu zpracuje Zhotovitel a pledá ho Objednateli k piipominkám do 2 pracovnich dnů 

od uz avieni Smlouvy_ Konelné zneni lasověho harmonogramu Smluvní strany odSGuhlasi do JO 

dnů od uzavřeOl Smlouvy na spolelni!m jednáni_ Změny lilSGveho ha rmonogramu jSGu mo!n,;; 

po od'-Ouhla,eni obiima Smluvniml "ranami 

6) M,lníky pro proveden i Ideni OSK 

~ ) dodiÍvk~ v!.ech komponent HW a SW ře!.enl OSI(, 

b) Im plementace, zprovozn~ni a zatlen~ni do infrastruktury Objednatele, 

cl kon'-OI,dace in ffistruktury SAN 

1) Pokud pii pievzell dili bude ljlštěno, !e ře!.enl OSK ma vady nebo nedod~lky nebraniei u!ivani 

le!eni OSK v b~.!nem provolu, je na vů li ObJednatele, zda takove plevzet' potvrd" či mkoliv. 

V piedavac,m plotokolu budou Objednatelem sunoveny lhůty, ve kte.ych Zho tovllel všechny 

zji!těn,;; vady a nedod~lky odstrani 

III. Cena a platebn; pod m,nky 

1) Celkova cena le!en; OSK Je StanOvena ve vyš, 2 258 196.40 Kl bez DP H, tj :i! 144 517-",4 Ke s OPH 

jako neJVY!e přlpuSlná V celkow ceně le!eni OSK jsou zahrnUly uplne a ve!kere náklady 

S".nki lzl] 



Zhotovitele 1101 realizaci a spln~ni pledm~tu pln~lIi teto Smlouvy hdné dalsi a ni s.ouvls~j;<:i 

n. klady n~budou Objednatel~m uhraz~ny. 

2) ~ni za doda ní komponent HW lešení OSK dle flánku I, bodu 1) písm a) čin. 1844 218,00 Kt bel 

DPH, tj. 2231503,78 Kč S DPH. Platba se uskutečni po piedán i ie!.eni OSK na základé fah ury, 

její! pl~ohou bude kopie dodacího listu Zhotovitel uvede na f3k tu/e klom~ celkové ceny 

dodávky HW komponent i cenu jednotliyVch dodanych HW komponent. 

l) Cena Za dodJní kompone nt SW iešeni OSK dle fljnku I, bodu 1) pism. b) čJn; 0,0 Ke bel OPH, tj 

0,0 Kč s DPH, Platba se uskutečni po p/edálli lelen' OSI: na zakladé faktury, jej.} pl~ohou bud~ 

kop'e dodacího listu. Zhotov~el uvede na faktuie kromě celkové ceny dod ávky SW komponent 

i C~nu j~dnotlivYch dodaných SW komponent. 

4) ~na za implementui do prostředi Objednatele dle čljnku I, bodu 1) p ism. c), včetné proškolelli 

administrátoru činí 142928,00 Kč bez DP H, tj. 172942,88 Kč s DPH Plat ba se us kUleÚli po 

pf~dání řešeni OSI: na lak1adě faktury, jeji! pnlohou bude kopie p/edavaciho protokolu 

5) ~na za laNku celéllo lešení OSK dle članku I, bodu 1), písm, d) podpory dodávanych HW a SW 

komponent poskytovanych vYrobcem, Iner. bude hrazena 1 x ročně ve vYši 55862,60 Kl: bez 

DPH, tj. 67 593,75 Kl: s DPH za obdobi jednollo l l ) roku. 

6) Cena za poskytnutí serv,sn, podpory celého lešení OSI( poskytovanou Zhotov,telem dle članku I, 

bodu 1), p,sm e) je Slallovena ve vY" O Kč bel DPH, tj O Kč S DPH na obdobi jednoho ll ) roku 

Pla tba bude hra lena paušálně 1 x čtvrtletně za předcholl ti, mě"ce poskytováni .serv,sn; 

podpory na zakladě faktury ve vY" O I(Č bel DPH, tj. O Kč S OP H. 

7) Cena lil konluJ!~ce il dil l~i pr~ce nild r~me, podpory, posl<y!:ovil né Zhotovitelem v ro l$ihu max. 

8 Ilodin ročné, dle čjan k u I, bodu 1), pism fl čini li 1 hodinu konzultace a pr;ce nad rámec 

.,adpory 1 800,00 Kč bel DP H. tj. 2 178,00 Kl: s DPH. Platba se uskutečni na l~kladě f~ ktury, jej.! 

pnlohou bude zapis o proveden. place, podep$irlÝ Objednatelem. 

8) Objednatel je povinen uhradit jen skutečnf obdr!ene v~,né plnen', a 10 do vY!.e poskytnuteho 

plněn i. 

9) ~na Z3 pln.ni je stanovena jako nejvV!.e p/,pustná a uhrnUJe uplne a vdkeré i souvlSejici 

n;i klady potlebné pro piedmět plněni podle teto Smlouvy il ~e dni podpisu Smlouvy 

10) V pruběhu plněni Smlouvy může doj;t k nilvY .... ni celkove ceny pln~ni /e .... ni OSI( pti změně 

sozby DPH il pr~ve O tuto změnu Udné dil l~i an, souvisejicí n;ikl"dy nebudou Objednatelem 

uhrazeny 

ll) Objednatel bude hrad,t cenu za pln~ni na laklad~ d~"'ovVch dOkladů · faktur vy5tavovanych 

Zhotov'telem Faktura bude ob,ahovat čislo Smlouvy Objednatele • udaje dle právních 

oiedpis". 

12) Splatnost faktury je Sjednána na 15 ka lendářnich dnCl od dati před;ini faktury Objednateli 

Onem uhrady se rozumí den, In e!'im je fakturovana t<istka odepsana z ůttu Objedn atele ve 

plospkh učtu Zhotov,tele. Faktura je polla/ována za proplacenou ok.lm!ikem odeps.ini 

p/ISlušně Č~s!ky 1 ůttu Objednatele 

13) K ceně bude ult ovana OPH ve vY" sta novene platnvm, pravnimi p/edp,sy 

Str.ok.J,l] 



14) faktura bud~ obsahovat <i$lo Smlouvy Obj~dn"t~l~ " vSKhny udaje uv~de,,", v § 19 zákona 

< 235/1004 Sb, o dani Z přldan~ hodnoty, ve ln~ni po,d~j'ich předp'$ů, a d~l~ údaje ve ,mY$lu 

ustanoveni § 435 občamkeho ,Jkoniku faktur" bude zaslána na adresu Objednatele, kurá ~ 

uvedena v , ;j hl avi Smlouvy. 

15) V p/ipad~, le Iaktur. nebude obsahova t nále!itosti uveden~ v t,; to Smlouvě ./nebo stanovené 

právními předpisy, bude-Ii ob<ahova! nespnív,,", údaje nebo nebudou-Ii k fakture dolo!env 

jlO}adovane p"lohy nebo bude obsahovat jin~ cenové údaje, je Objednatel opravněn fakturu 

vr~ llt Zhotoviteli k opravě, či novemu vvnaven'- V takovém připadě Ihuta spl.tno<u v cel~ 

sjednane deke latne plynout a! dnem doručeni faktury obsahUjí'; ~pr~vné údaje a v'e.;:hny 

nale!itO'51i podle této Smlouvy ObJedn,ueli. 

16) V pnpadě nela~acení faktury ve lhůtě 'Platnosti ani po předcholim pisemném upozornění na 

prodlení má oprávněna Smluvni strana narok na ,"placení úroku, prodlení ve výti, která se 

stanovi dle ustanoveni § 1&02 a násl. obč.1nského z~koniku. 

17) Pokud Oblednatel obddi od Zhotovitele fakturu se vlemi niÍlel,tostmi a požadovanými 

pmohami po 15. proS,nCl přislu~ného roku, prodluluje Se lhůta splatno'51i takov~to faktury 

l 15kalend ~ řnich dnu na 90 k.lendá/nich dnu. 

18) V připadě, že se Oble1:lna\el ocitne v platebni neschopnO\1l z diNodu rOlpOCtavého provllona, 

miÍ se la to, že neni v pradleni < plněním peněiitých ZáVilku splatných v dobo! ro'pottoveho 

proV'lOna Sp latnost vsech daliovvch doklad':' Se v pr'pade Vln,ku rOlpottoveho provizoria 

posouva na patnactV (15.) den po uvoln"ni rozpočtových prostředkú pro rozpočtovou k.pitol~ 

Objedna tele, nejpo,d~Ji vl.ak do 30. června pli!lu'ného kalendalniho roku, 

19) Úrok 1 prodlMí v pl'pad" prodlení jedné le Smluvnich stran s ':'hradou pen",ité la<lky bude ve 

výti stanovené nařizenim vlady t 351/2013 Sb 

IV, Součinnost 

1) Objednatel Je povinen poskytnout 2hotov,!eli ná,ledujid souč"'noR 

a) umož"" plí"up ZhotovIteli do prostor souvisejicich s realizad leoienl OSK dle této Smlouvy, 

a to" pracovnich dnech v ra,me,; od 8:00 hod. al 16:00 hod., a v jiném terminu na láklide 

v,áJemne dohody Smluvnlch \tran, 

b) poskytnout technické informace O !e(hmckém le'eni Objednatele v rozsahu nutněm pro 

realizaci fe~ní DSK. 

21 Ob" Smluvni wany pro"ředninvim kontaJqních osob uvedenych v plilo,e Č. 1 t" to Smlouvy 

budou: 

a ) konl~ltovat technicke O!;jzky formou e-mailové nebo jIné vhodn~ komunikace v rozsahu 

nU!n~m pro realIzaCi piedm"tu Smlouvy be, ,bytečneho prodleni, 

b) sd"lovat si plekažky br.nítí reali/aci předm~tu Smlouvy S dostatetnym pred'lLhem. 

3) V lOuvislostl s předchazenim IkO<lam Objednatel nesmi, bez souhlasu nebo !iidosti Zhotov'tele, 

zejména mechamcky upravovat ~rvery, na nIch! Zhotovite l pracuJe, měnIt na nIch nastaveni t, 
pr;j"a, instilo·,.t ti odinstalovava! sw t, jeho souc;istl, a to dokud cele ie~ni DSK nepřevezme 

4) V ,;jJmu před(h';leni bodam ti jejich ,a",e,en, Je Zho!o",!el povinen Ob~dnateli ohl;jsLt 



1 
nefunktnos!. ~kodu.li ~koukor, SkutKOOst, kle •• by mohta mllla nuledek vznIk lkody ~bo ~Ji 
",tlkn; 

V. Podminlry podpory. kOMuni'! I p';n nicl .jme< podpory fei.enl OSI( 

poSkytOYilM Zhotovitelem 

1) ZhotoVItel v .ilmei pod""ry Ideni OSK bude !lji~ťOVill 

a) oc!strao'loviÍni vad a OO!funktnosti telllll OSK, 

bl ,kIU.I""C! fe~ni OSK "'(flnt cut/ovinl ilkw;jlni(:h hrozeb. 

e) pted kaldo ... ilklua lizad provedeno dlohV konfi,urilce, 

d) uprilvy ff~fni OSK pro lilJJ~l.ni opl,m;lnil>o stavu ("" lakl"d. "";sledku '"i'VI iI po dohodt 

S Obl~nillflem). 

tl konzutuc! O zpirscbu n'S!ilveni 1e!.eni OSI(, 

fl soocinnoSl pn r~onfilul'1la lelenl OSIL 

'I P'CIU!',,"; dohled řel.eni OSl. 
hJ oP"vu vi.e<h vildnjdl HW komponent Id.eni DSI(. pnpadni vymtni lil MW kompont'nty 

soutistky iI clily boolVildrM! kvilllty i nermtnf SIIJnt' vykonnono 

2) V .'mei podpory /el.eni OSI( bude Zhotov,tel dodrlovilt "';sledujici podmin~y 

al o Viníku vady fe~ní OSK , způsobu Jejího Ideni OSI( zdle Zhotovuel bez zbyJetněho 

prodleni hlasem mailem na adresu dsk·20IS@nku.cz, ať z.ivadu objevil Qm, v r;ime' 

pro.ktovniho dohledu nebo n, n, byl upozorněn Objednat elem. 

bl 10; OPIIV' p/inoupi Zhotovitel bel prodleni, J'km,1e bylo molno v l;im" proiklovniho 

dohledu poruChu IJ"III. nebo po JeJ,m ..,.hl;i~n, Objtdnllelem, 

cl v pnpad' vady Iden; OSI( 'nebo,eho ~omponent llh;i); ZI>otov,tel opravy do ,edně hodmy 

od nahJ;išeni vady, 

d) OpliVU ~ lholO\l,tel dokotlti do 24 hoditi od n,ohl;i!.eni, pokud !oe ,e(jn; o problem 

V'j'p'dku ..emiJici vliv na prOVOI ,nfriSlruktury Objedn,ovilele, 

el OPliVU Vidy lhOlO\l1tel dokotlti do 12 hod,n od n.hJaHni, pokud !oe ,e(jn;i o problém 

VVpildku lpusobuj;ci de,ridi" funkčnost, /e~ni OSK, 

fl OpriVU vady Zhotovitel dokonli do 6 hod,n od nahl;Hni, pokud se jedn;i o problém 

VVpildku znemoMuji" funktnost cetého /e~nr OSK, 

I I lhůta pro provad~ni oprav Zhotovitelem bě!i v pracovní dny od 8.00 hod do 1800 hod , 

m,mo len lO stanovenY "sovy rOluh po dOhod' s Objednatelem, 

hl ukon(eni opravy nlhl;i~nt Vidy Oln;lm, Zholovltel bellbyJelneho prodlen, ObJeOnilleh 

II OSllln, podmínky podpory lešeni OSK 

" ZI>oIOlo,tel je poll1nen zt>d'1 pro lholO\l,tele konlakty op,;ivněne pn,mout n,hlii~lI; lividy 

a bel zbyJKneho prodlelli InIClOvl1 l,ntIOlt, ~douci k n;ipra~~ kterou uv;id, v pliklle l 1 

11'10 Smlouvy, 

bJ ObJedllllel je opllvněn mnov" neJpozděJ' pn mli lovem hllHno poruchy poldt)Si ln 
oprlVV. 

cl v plop,,:!' p1eru~lIi prOVOIU OSI( z dWOdu vvss, moci /f Zhotov,tel povmen '''vadu 

odSUin,t neprodleně po ukonleni lit,nku vyU, moci, 

d) pokUd Zhotov,tel proka!e, te livadu 11~,n,1 s,ám ObJednaleL nese nitklldv na Odslriněni 

t;ivldt Objednatel 

SI,.n •• 5. 11 



4) V pli~d' nd způso~ny,:h Obtt'dn;n~ltm nebo II~I. Slr.aoou W Ihůli pro odstri~n. ndy 

poznl'vu)f' od okam"ku. kd1zh.~n; Obje4~lelt .... bo lilo l' SlUny porodlu způsob.1o nebo 

zn~mo!nib ,"du odstr.an;l, I! do ohm!.ku, kdy vidrlV suv IPŮSO~rlV Ob)f'dnll~ltm nebo tl~t • 

• 1r111<X1 Je n.prollren . /nebo do ok.m!,ku, kdy v.dny .I.v způsobenI' OC)f'dnlleltm nebo tleli 

str.nou neb,ini odS!fI .... ni v.dy 

5) Zhotov.tel neodpov;di Zl v.dy e~lfho leil!ni OSK. pokud byly ~z souhlnu ZhOloV1t~ l~ 

up"vovjny Ukovym způw~m, kler; Zholov.tel vyslovn' zakáz.1 nebo vyh,.dill)Ouze p'o wbe, 

n~bo bylo 'e!en; OSK l)Ou/ovino Objednatelem t. l1et.m. osob.mi v rozpo'u • dokumentl ci, 

nhodem, .nebo pokud byl. vid, způsoben. n~odbornvm za,"hem tj mech,n;ekým 

po!kol~nim lpUsotHoným ObJ~dna!elem nebo tleti osobou 

6) Zhotov.lel pro~ecle náp'ivu Irlldnjllo suvu Vln.kleho podle bodu S) s t.m,!e 

i ) niP'iVI bude provede~ Zi uplitu podle ll.inku III. bod 7, 

b) ni !erm,nedo w ob! Smluvn, m.ny dohodnou, 

c) je vy!owni smluvn; pokull podlt tlinku VIII, bod 1), pOsm i ) i b) 

7) KoruulliCe i dal" price nad BmK podpooy dlt llinku I, bodu 1), p.sm fl 

I ) o konzultace a dalli p'ice Objednllel !jdii vidy plSemn', 

b) ob! Smluvni striny w dohodnou ° ,0zSihu I způsobu pln'nl p'iee nad ,iimee podpooy 

Iden; OSK, 
c) Objedna tel neni pov.nen vyčerpat v!.echny Slano~ené hodiny p'ice n.d ,iimee podpooy 

le!.ení OSK v rime; pln'ní dle Smlouvy 

d) nevvťe'~n. hodony prace ~d rime<: podpory lelení OSK w p/evid'J' do dal'iho ,oku 

s l .m, le ObJedn'llel neni pov.nen vyče,pat tyto hod.O'f Ir plném rOZSihu 

8) Zhotov.tel W !i>óuuje pti plnt!n; pled~lu smlouvy dodfioYOlt ohe< .... pilIn. p'im; p/edPlsy 

Ivka;;Cl W kybemeló. bezpelnost' i plout OIObdlvlly Objedrl.lltelt vyPIyvIJ'C' I jeho 

belpetnoSlnICh o~lfeni k !iJ'U'no bezpKnost, ",formiti ve VVlnlmném ",IO'mitnom svsuimu 

VI. Vleobecné dodiCi podminky 

I) A-denl OSK bude pled;ino Objednlleh ni ziikl.d' podep",n~ho p/edjlrlCiho p'OtOkOlu, Jeroof 

p/íIohlm; budou ,",seehny dodid I;sty i dali. dokumenty prokoJzujici ~In~n. pfedm~1IJ Smlouvy, 

leJm'n. 

fJ Wln.m vyrcbn;,h ll$l!l HW ~omPOnent p,o vdkeoy dod.nV HW 

b) SfIO~m SN komponent i IICenc, ~ plesrlVm "'lVem vte t .... verze, mnohlVom beenc •• typo:om 

licel'ltniho omezeni !nipliklld Zdi W jedni O /fCInoUrve nebo S.IOIr~ licence. I'Hwi/e, 

multolitel1(:~ omele~ • neomezeni, Ir pl.p.d' OEM, ke kle,e HW komOlOnenl') i 

O"I,nilnich ,n.Ullčnich med". OIOkud je s n,m. dodivoJn 

21 Ob)ednilel w ! oJVoJIUje pfelrI.t p/edm~l Smlouvy, pokud tenlO ~ph\uJe v!.e(hny pg!id.vky 

Il.novené touto Smlouvou i udavacom. podm.nklmi 



3) Obj~dnalel nabitvá vlaslnickě právo k HW a SW (platná licence) pop~nvm v pfedmětu Smlouvy 

podpisem dodacich I!st~ 

Vll, U ru ka la jakost a odpovědnost 

(l ) Zhotovitel \oe lava zuJ~ poskytovat láruku la Jakost na jim dOd"nV HW, SW, price a osu tni 

součásti dOdávky v zarutni době <'tyl~! (4) let od dodáni v~ech komponen t HW a SW fe!.eni OSK 

na z~ldadě dodadho listu 

(2) Uhem komplexn i záruky Zhmovltel ldarma opraví v~echna vadná zařll~ní, součástky a díly, 

připadně vymění za za filení, součástky i dtty belVadn~ kvality a neJm~ně stejn~ ..,ykonnosti Jako 

náhradn! dily mohou být poulivánv pouze dily ''''Elná lní a totoln~ tak, aby nebyly nutné Udné 

úpravy a změny nastav~ní; lároveň udriu~ IIdl<~ré části ie!.ení OSK ve stavu plně funkčním, 

kt e";; odpovídá nejméně podmínkám Smlouvy a liIdavaci dokumentaci 

(3! Zhotovitel ~ povínen vyměnit ukOV"ř HW, u kteri!ho \oe vyskytnou opakované závady (stejná 

závada vic~ jak 3x l a ka lendářní ttvnlet ij nebo ktel'{ budou delt! dobu mimo provOl (více jak t ři 

po sobě následující pracovní dnvl. Zhotovitel na wé náklady rako..,y HW vymění za II<,Ivé, 

shodnych tl"Chnickych parametru, vče t ně začleněni do ie,ení OSK. vyměna bude poIVnena 

s~psaním lápisu ° výmeně, obsahující z~imtina omačeni vvrobce, typu, modelu, ..,yrobnrho čisla 

a evidentního čísla Objednate le na puvodnim zařizeni. 

(4) Oprava HW se vidy provád i v miSlě plnění Objednate le. ZiI skončenou \oe povaluje oprava 

v okamžiku, kdy je obnovena n~jm~nf stejná funkčnost re\.ení OSK jako pled závadou . 

VIII , Smluvní pok uty 

1) Pro pf'pad vadného plněni ze stranv Zhotovltel~ \oe Smluvni str,my dohod ly na těchto smluvních 

pokutáCh 

a ) v pf,padě Vildy ie!.eni OSI: an~tIo j~ho kompon~nt, nezahaji·li Zhotovitel opravy do 

jedné hodiny od na hlBeni nebo lJI!l ění vadV, je povInen uhradIl Objednateli smluvní 

pokutu ve ~i I CXXJ Ke li ka.tdou zapolatou hodinu nedodr.tení Ihuty opravy, 

b) Zhotovitel opravu nedokonči do stano~ného limItu od nahl~!.eni I lJištěni. n~bude·1i po 

dohOd. s Ob~dnat~l~m stanovtno jinak, uhradí Zhotovitel Obj~dnateli 3 CXXJ 1( l~ ka!dy 

l a pota tY den 

21 Za nt dodr.t~ni termInů akceptace lešeni OSK a pfed;;ni ftšení OSK. jl' Zhotovitel po~Inen uhradit 

ObJednatelí smluvn; pokutu II~ výt, I CXXJ Ke li každy den prodl~ní. 

3) Ustanoven ímI o smluvních pokutach nejsou nijak doteena privil jedn~ Smluvni strany na 

nahradu nody zpŮSObené druhou Smluvni m a nou 

4) Smluvn, pokuti Je Objednatelem uplatl\ována formou slevv na pledm.tu plněni 

S) ZhotOVItel odpovíd;; za veškerou lpusotM!nou škodu, a to poru!.emm ustanovem t~to Smlouvy, 

opomenutlm netlo zasadně nelcvahtnim provaděnim smluvní bnno\1l. ~ plné..,yš< 

6) Nihradil škody se budt rodit občanskym lakoníkem. pakud ""nI jInak stanoveno lvlášln,m 

právnim pfed plSem 

7) Smlwni sankce vUti ObJtdnaleli neJSOU pilpuSlne 

SIr.no.1z11 



IX. Vlut ninví ~ uiiváni r~i~ni DSK 

1) Objednalel nabYv~ vl,mnické priÍvo k I~š~ni DSK po podpj~u před~vadho protokolu zást up-c;, 

obou Smluvnich stran. v tenty! OkimŽ,k přechizi na Ob)~dnit@l~ n~bezpeli ~kody . 

2) Ob)~dnat~1 dn~m podpISU Před;ivaciho protokolu nat>yl.oá na c~lou dobu trváni au tors~ch práv 

nevyhradni pr~vo ulÍ\lat dodaně Ideni DSK. jakol j ve'iker. pln~n; dodi n;; Zhotovitelem "" 

1iklld~ t~tO Smlouvy. kler. maji charikter .utorskello d~., a to pro ,,"oji polřebu bez 

)a~chkohv dalš"h licenčnich poplatku nebo jinych plateb nad rámec cenv Ideni DSK. Právo 

uloval autonka díla zahrnuJe i opr.vněn, lalo d"a zp/istupM př, OdSlr.aliováni jei"h vad a!nebo 

vad díla v ne!bylném rozuhu t/ellm orobam. 

3) 200mvilel je pov,nen zajist,t, aby Objedn.t~ 1 byl opravněn dodaná autorslc;j dil. užlVat za 
účelem plněni povinnosti a uplatňovani svých pr;!v podte této Smlouvy Odměna z. poskytnul i 

práv užlVan; (licence) je llhrnUti v ceně lešeni DSK. 

4) Právo ulivat auio"ke dílo Iahrnuje i oprávněni d,lo zplislupnil I/elfm orobám. zejména za 

učeJem udrtby. oprlvy anebo rozvoje 

5) Zhotovael gorl ntUje. ie vy!I;onava aulonk~ právo k pmkytnutému SW a }e opravněn 

k posl<y1:nuti a p/evodu nevýhradnich č.Js.ově neomezenY-ch ulivacich prav (licence) Objednateli 

k SW. které poskytne jako routUt předmětu plněn,. Nevyhradn, čarově neomezena užlVaci 

praV3 (licence) k SW jrou dále nazYvii na .nevýhradni pravI k SW· 

6) ZlIotovite l se zavazuje nevýhradni práva k SW ObjednOleli poskytl'lOut • na Objedna tele 

nevýhradn i práv. k SW převé st_ 

J) Zhotovitel prohlaŠUje , le plněnim ,;ivaIkil podle té to Smlouvy neporusuje prava duwvniho 

a průmyslového vlastn,ctví tletich orob. V př,pad~, le tle ti oo;oba. vletně 'ilmistnancu 

a praco"nilců Zhotovitele, uplatni nárok vůč' Objedna tel' l t'tulu poruwní priÍv du!.evnil'lo nebo 

prumyslov~ho vlastnlCtvi v rouvislolli s (ulizaci nebo ulÍ\laoim dil. nebo jeho Um. Zhotovitel }e 

povinen poskytl'lOut Objednateli ulionou pomoc. Po~ud uplil!n,;ni nárOku tieli orobou bude 

uspHni, Zhotovitel odpovidá Objednateli /oJ škodu. ktera mu I,mto vznikla, a Objedniltel }e 

oprávněn odstoupil od Smlouvy 

X. Mlhnlivost 

I ) Smluvni strana je povinnil p,semM upo,ormt druhou Smluvni s"ilnu. že předmětnou sku tetnost 

povúule lil důvěrnou iofo rmaci nebo obchodni taJem5\Ví. Smluvni strana jt povinna lachovlt 

mllenlivost o skut ečnost,. klera byla druhou Smluvni str.nou prokalatelné O,na(~na z. 

důvěrnou infonnac, neoo obchodni tajemstvi 

2) 2hotovilel je povinen jako, duvěrnym, in form ilcem, lil,há,e t s oro bnimi ildaji osob č,nnych 

u Ob}ednate le. s ,nformacem, o be,pečl'lOstniCh opalleo'(h a techn i(k~m vyboven , Objednatelt 

3) Obe Smluvni strany se zavilIuj i zachovat mlčenlivost al do doby, kdy Se pledm,;tné ,nfOnnil(t 

.tanou OOecně ln;imym, ,a pledpokladu, le .e lak nestane poruwnim povinnosti mllenhvOII' 

dle toholO (lanku 

4) Za poruwni povinnolli mlt~nli~om se nepovalUJe. je-II Smluvn, .tlana povinna pfedmětnou 

informac, '\dělit nil ,;ik lad ě ,~konem stanovene povinnosti, 
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5) Zi dw~rnou ",lormiO či obchodn, lijentSM n~bud~ povarovin obl-lh Smlouvy, Z~lm~ ... rOZSih 

p,ntnl IC~'" 

XI, O~c'" I dvir~W u,tinoveni 

1) SmloUVll ~ ulI",ri ni d"bu ur',lou 4 Itl S l,m, l~ oW Smlwn; stnny mohou VVpov~d i ukončil 

Smlowu bez ud;;ni dlivodll VVpOvtel Smlouvy naby..a pr~v", uč,nnoSl' dnem don.oČeni 

p,~mného oznamení o VVpOv~d, Smlouvy druhe 5mluvn; Itra n~ Smlouvu lze ukonl,1 ke koru;i 

kllendiiního člvrtl~li VVpOvtd, podanou llespoň If, mbice pie dem 

2) Klldi le Smllll/n,ch stran můlr od Smlouvy odSIOUpl1 ze , ,jkonnyth důvodu ZhOlov,l~1 neni 

cprhnM tyto důvody rod,lovil an, om~zovu. 

II TIlD Smlowi w M , privnim lidem ttskt republiky, l~lmenl pnslulnym, uS{ll\Dv~nimi 

občlnsOiho zakoní1tu_ 

5) Prod~vi;oc; ~ oprávntn pln,! Smlouvu proslfednictvll'll subdodi>ralele, kle~ho uv~dl v nlbidce, 

I v roz5oihu wedeném v n .. bidcr P/,pldni zmini subdodovatele nebo rO!Sihu plntn, Smlouvy 

subdodlVilrl~m vvtadu~ p,wmny p/~choz, soulltu Objednil~1e 

6) Obj~nalel nem;; povinnost I~dnal s jakoukoliv tleti osobou krom~ Zhotov'l~1e 

7) Zhotov:t,,1 ne~i o~,ávn~n pos:ou~,t pril\'i, pOI',nno,t" z,j''-J~l<y an, pohlrd~,kl' : tetO Smlou.y 

t/~ti OSOb~ n~bo jinym osobiÍm b<!z p/edchoziho piwmntho souhlasu Obl~dnilele 

8) Vd~etf zm~ny Smlouvy musi bYt odsouhliWnv II piwmných, poslupn" l,sloviny<:h dodilICich 

s pocIpowm za stupců obou Smluvnoch str.n oprivn"nyth pocI~pSi I Smlouvu 

9) Zmfnu oprivntnych osob jsou Smlwni litiny pov,nnv si neprodleno!- powmnt oznim,! Ti:O 

vnf ... ~adu,e lormu doditku k Iflo Smlouvt 

10) V p/ol)idt rozporu pii plntni zlvlzků le Smlouvy, I 10 ,elm"n .. v p/ipidKh neuprllvenyo:h 

Smlouvou, pl<J(i IiIdilllO pocIm,nky vdrjné !ilkllky stanovené Ob,ednllelrm II zad.illlCi 

dokumentiCi, nabidki Zhotovnele i obtin~1ri' l.ikoník, i to v lomlo uvtdeném pol.d, 

ll) Smluvni strlny lelo Smlouvy se dohodly, le ~eskt,ě spory VYPl'{vllici ze VIn,ku, vvklldu, 

fnhuce I ukorn!tni lelo Smlouvy, jako! j vtlkerě spom" vltahy meZI Smluvn.m, stranlmi I t"to 

Smlouvy vyplývalici (d.ile jen .spory"), §e budou sna!,1 le~'t ne jprve smirno~ ctltou 

12 ) Ves.~re spory souv'§elici S toulO Smlouvou sr Smllll/n, wany lilvaz~Ji /d,t pltclevl.m ni Ufovn, 

op(~vnén~ch osob, pop/ osob j,m funktnf nldhlenym Ntpoclli, w spor vy/ei'l in, z'lIupcum 

podepoSujiom Smlouvu ve Ihul" lIeSPO~ Inc~1 130) dnu, bude spor postoupen k rozhodnUl, 

plislultN!mu obec"';mu soudu Ceskr repubr,1ri' NI nlvm kter"koliv Smluvn,stfilnv 

ll) Zl podstilné pon.oien. Smlouvy It Wlny Objtdnilele w povilu~ neplMni zl~lzku 

spať ..... jococh !elmtnil II ~Uhtfl~n, dlul~ čistky po dobu lO dnů od splnnOIt' d./i.oYi!ho 

dOklidu Ifi~tuty). 

14) Zl podllatne poruseni Smlouvy ze S\(iny Zhotovllele w pollaluJe neplnfn, Zill'lku spočívajicich 

lejmeni v nedodrfeni term.nu plnfni Smlouvy dr lJ, nel 30 dnů nebo ,uhzue p/edm~tu plntni 

Smlouvy v'o/poru s UllilnOVfR<m. Smlouvy .nebo I,nych ,~va !nYch dokumen1ů, f, p,;ivnich 

pledplSu 



15) Objednalel si vyhrazuj" právo Smlouvu (vtetn~ piipadnydl dodatku) Neiejnit IpůSObf.m, 

umOlnuji(Í nepietrtltY piislUp 

16) SmlOl.l\li nabVv.J platnosti a účInnosti dnem Jej<ho podpl<u obo'oma 'imluvnimi str.nami. 

17) Obt Smluvní strany prohlašuji, le SI Smlouvu pieletly, ,,, Je projevem jejich svobodn,; a vOlné 

vůle a le nebyla sjednána ani za jinak jednostran~ ne...yhodnYch podmine k a souhlas. s cetVm 

~jim obsahem_ Na důkaltohoto oprav~ni zastupcl Smluvnich man p1ipojuji 5Vé podpisy_ 

18) Tato Smlouva Je vyhotoven~ ve tiech l3) vyhotovenich S pl.lnosti originálu, I nlchl dvt (2 ) jsou 

určeny pro ObJednalele a ~dno ll) vyhotoveni pro Zhotol/ilele 

Pf,lohy' 

pfiloha ,. 1; Kontaktní osoby pro jednotlivé ,mnOSll 

Pňloha ,_ 2, rechnkký dotamik 

Pllloha, 3: Podrobny teno"y rOlpis predme tu plnení fe'''ni 05K 

Pfiloha ,_ 4 , Konfigurac" ''''eni 05)( 

ryto prilohy jsou nedilnou soul,;s!i teto Smlouvy. 

v Ostravt dne 4 .12 2015 

la Zhotovil"le 

Jedna:el 

SII .n •• 10, 17 

v Pr~'e dne ,- 9-1Z - 2D1S 

PhOr. Radek Haubert 

V"hni fedn,,1 spravni sekce 



Přoloka é. 1 Smlou"Y 

KONTAKTNI OSOBY ZA OBJEDNATELE 

0'"'" JM~NO TELEFON 

5ym~m Jan Mard 233 04S 202 jan.marcs@nku.g 

Ma;I pro kl;i~~ni O porueh;iek ~sHOl~@nku.tl 

Petr Fojtík I 233 045 215 P"tr .fojtik@nky.q 

MartIn Kov;!ř B3 04S 201 mart;n kovar@nku.tl 

Hlj~enj poruek Pavel Valina 233 04S 160 ~av~1 va"l\a:IDn k ~.p 

Jaroslav Hudec 233045333 J a(Q~ lav. kud~~ @nk u .~, 

Jan Mard 233 04S 202 lan.m.r~s@nkv·p 
, 

I Obecnv Helpdesk B3 045 133 hc'p·dcsk@nku.q 

UČtovjni. faktury Hana Malra~va 113045204 h a n •. m a! r. ~Vil @nku.tl 

5mluvni Ja n Gregor 231045200 jan.gtegQr@nky.q 

KONTAXTHI OSOBY ZA ZHOTOVITELE: 

JM~NO TELEFON MAR 

Lln~a pro kláteni poruch 2SS 772 331 servis@itl.Cl 

Porud'y vylizuje ITS akciova společnost 255772 331 servis@iU .Cl 

Systém tv~ta Janelkova 591010301 lVe la.jan~(k"va@lm ... rvIS.Cl 

Účtovaní. fiktury 544 527 694 J.n".Jaro~va@lmservjS.Cl 

Smluvní Mirek Vent 731517 842 marek veot@lmserviscz 
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Př~o"" t, 2 Smlouvy 

TECHNICKÝ DOTAZNíK 

Technický dotazník 
Udla,~t "YI'lnr vkdIny hodnoty. 

V CIOdo .... ~ W_ dnblllO poIo)Klu S<;D prg 

ury<hltni ia><nJnib<., p<Ůt. fY!I, b~ tecIInoqlo. 
tninitn.ltnf l1<l 

hldo! polo je DSat""",tIbm Ua didry 1'tI;Il~ .... kombInod 
1011 s.o.s. kaP«ifou ~ '.IOOGa a SS!) dle bodu <-

hldf d_ polo m.i 1M I>Ir>é ,.nuc>itdno! .... p.lJed ""oje 
Wdf ~ polo m.i """ lada 

W~j /oa m.i .. ,ménf dvl fC 16G!>ps -'~ .lt ..... ~ 

MOI'Ilitdo.<C)onu 19" 

hldi opoj do ~ plep/NOl je ....".., dftm.1 P>t<h lC-lC 
kabeIy.jede<I .... SIq.1nu 'diskoYYm polom a jeclen ft 
st$nJ '" ~ pIe~.m ~ ~ IT.II l/l Ul). 

5ouehtI~.)Klu IIiI;M! bbe!fC13/CII pro upofe<II 
do PDU (NI yýiIw podól) .tojlnu y ú<nimt_. 

0;,_ polo rt>p. ".p.ljod ldf<lio .... jI ~ o o/"io:I6t 

Matnost ~ rodiil>nI WdfIIo, poll no ~ 
b;>l"""'" j~dllOtN 

Mo""'" <bIo~ rodiřenI W_. pOlI ... pcůt -
Posqtovó,.; ... l"t'\OatnýdllocdY<h jednatel< clům 

l~ ,rudli oybn .... Iop:Ioi jedl"ll>tky ..... i ... bou, neba k 
.n:adIoh \.,. .. Iij' vlHtnostlr" pou:!ivio"" ~ FKot! -~~ luo"'l"'rontnol p/"edIod ,_u, jod"""" 

.... '*""" polo fIz....t Irbru<"m 

1IOdiviI"j cf..m.i polo uu.:r!II\'tII ..... lop:t<I jedootky bez 
"I"'lotl_tKhrooIotIo FII<_ 

V _ .... m _je yYUh' .. <tjv'.oCItechnoIo&>< fllooo\Slot 
l.....u.n .. !ridky je "'<ly i ",úilenI_ 

lOnOtn.Ili<"",. fak:an'i:Dr [1<1] 

,."i;ytnutI...,tn"Yd'> , ,n:adle....;odo ~ )eCn<rt.k 
lyt.:kym)fypo1vt>cr.lm cil.",,,, VMW.," 

~ 

~O 

IB M S,o,.....JV7000lln l 

',IIOOGB .>0 (,.bm 3. lT1!]oMlC 

''''''''''iDI"' • ka!dfm d .. koIotm po~ 

44. s.o.s '100GB 10 • 

~ 

~O 

!..~O 

" 0 

_.sm fCLe 

.. PDO .... be, 

~O 

" 
105& 

P'OVOLlN _ON 

M O 

"O 

,"O 

MO 

-' 
"0 

. 

MO 
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~...,tnffÍdll~~~ 
~óYm ItJ'*' ,jwo(i", cbton.I VMWor. 

i'osI<yuutJ >'VlIlI,*" I uco<lltnjdllo&kkYdl 10_ 

~"""" II'PI'"i><Mo... cbton.I """"'" 
Y>jubtI ~ sttuI<tIooyVMW.rt. nebo JÚ'O'Ijidcll 

~poIIptO--

w AeknI~~ ... ~lU\>bhl 

• 

M!>·I"I\'-""'_ ... ~ 

•• PI'ipoj ........ _~~dolNl ... ~I.cenu~"*" .
" PfIpojtni do SAN ... KOIOnKlI •• CItfIlt_ ""JMU 

VJw'.''''I:oDolol-''iml "P\t .. kz'<oYp.IdtM ... no...nr ~,SAN pI.pInali. ~ .. 

•• 

• 

~. 

-NI.u...nIIo&l<tid>)ed_ podIo pot/eb PfO"'ON HlO 
__ c...of~*t>l. ......... Ioctl~ 

-"'" ~ do oUvoJé/ otn.>ktuIy ~ --... NICÚ 

_'" ~ =, ýdo .do<l;IlN ""'" olIoIiN VMF Pf_ dnjIc/dI ~ .dnIj>l ... ""'" .... Iii:t 
IooIkIoIft<Iood<, ... ~ ... 1M . _toúiI'enl 
~ 
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Pnl0N0 l. 3 Smlouvy 

POQROBNV CENOvV ROZPIS pAEOMtnJ PLHml i'iE$(N I OSK 

1. CenJ U docU ni HW kompOnent pro cel~ It!.!ni OSK 

N~revHW CeN bel DPH '''''' CeN ber DPH v K~ "" ..... ".,.,.."" vKtu Hs "'" • 
ident ffik.Jle potet k...w 
kompone-nty 

11M STORWIZf V11X1O 644288,- , 644 Z88,OO ". 
Sf' Control\e1' 1 

leM STORWlZE V11X1O 277821,- , Z77 821,00 ,,. 
SHE>p~1 

16M STOIfNIZ( V7000 6«Z8.8,· , 644 288.00 ". 
Sif CotIttollN I 

IBM STORWIlE V7000 Z77821,· , 271 821,00 ". 
SiF (;(pMwon 1 

Cl!lkori~ I 1 &4421&,00 1 

1 Cen. zl imple-rMnl l Ci celěho Iden; OSI( 

Impleme-ntlce CI!nI bel DPH.., U OPtl CenI IIŮtni OPH . ., 
Imple-me-ntice- I 142928,00 21% 

4 Ceni la z;i rul<y HW I SW kompOnenl pro celé tt!.!n; OSK II jeden rok 

CeN lIČetni DPH 
.., Kl rJ v!.echny 
.,~ 

119 S88,4fI 

336 163.41 

779 S88,48 

H6163,41 

I z 231 S03,781 

N~ltll HW kIlmpolll!nty, ldenllfihce
kompolll!nty 

CeNi bez 
OPH..,Kt 

55862.60 

"" CeN 'lteuli DPH" Kt 

HW I SIN dNU pro Obdob; I roku ,,. 67593,75 

Ce-lkov;i ce .... I 67593,751 

SI'OOU I~ z 17 
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Pi'noha f. 4 imlO\.lVV 

KONFIGURACE AEŠEN í OiK 

IBM 5torwiu V7000 sn Control 
, 

Product Oescripljon "" 207&-524 IBM 5to"",,e VlOOO sn Conuol , 
, 

530S Sm f;b~r C.bl~ (lC) • 
9730 90""~' (ord - POU cOM«llon , , 
ACEl E ncrv~t.on En.bl~m~nt , 
.o", EnervPLon usa f l.,h Oriv~. (fou, P.ok) , 
"00 Sh'pp,nl ond Hondlln, Ne , 
AA" l&Gb fC Ad'Pt~' Po" , 
AAn Compr~'iSlon A=!ero!Or , 

, 

AA" (.che Up,rode , 
900GB lOK 1 5 Inch HOD 

800GB 2 S Inch fl.,h Orive , 
5639,,(87 IBM Spem"m Virtuol"e Software lor StofWI'~ V7000 Controlle, Soft .... "," , 
UBISCI Saoe Softwar. Conholler Per Stor.,e 0..",," Ith IVu, SW MOlnl , 
UBIWCI Full Fe>ture Controll~, PN Sto,.,. O~ .. re wr!h 1 vur SW MOlnt , 
SG19..(B7 

IBM SpeC1",m Vlrtu.hze Sollw ... 10' StOfW"l~ VlOOO (""troller Softw.re Morn! , 
" 

): 1 Vr 

~ SWMA Renew.1 Reg.w.t,on , 
: UBKA(S Ba •• Software Controller Per S,or.ge 0..\11'. SW Mo,ntl yn' Rel , 

, UB KECS 

IBM Slorwi .. V7000 SFf up.nsion 

P,oduct De",iptio n "" 2076·24, IB M Sto ...... ,~ V7000 Sff Expan<lcn , 
97:10 power Cord - PDU ,,,,,neC1lCn , 
ACUA O Gm 12Gb SAS CObl.(ms.AS HO) , 
" 00 Sn,pp,n, ond Hondllnl Ne , 
AA" 900Ga lOK 1 S Inch HOD " 



S639-Xl1 , 
v8P..,n , 
venCl F~B Fell~rt b:;>11'lSIOft Per SIOtile Oe"", w'lh I lur SW MI"" , 
S639·Xac 16M Spwr~m v.rt~lOlI:e Soflwilf for Slo""".e V'11)O(l E.<~lOn.",n Mi"" (RII'I I '" , 
""" SWMA Rtnew.1 Rti,w.uon , 
UBP1CS boe Sof!w.re E'p.n\,cn Ptr SIO'I,' Oe,,;,t SW M •• n! 3 ~U, Rt, , 
U8R6C5 I Full Fe.lure E.p."""n ff' 5tor"t OevIet SW Mornt 3 yur 1111'1 , 


