
SMLOUVA 

u,"virana na ,áklaM vY~edku otevleného lad~vaciho lileni podle 
,,,kona t. 137/2006 Sb., o velejnydJ ,.k~,k;i(h, ve méni po,deJ!idJ pledp"u (d;ile jen .Smlouva") 

Ci5Io Smlouvy 

''''''''' 
spol. S ,.0. 

jen .zhotovitel'" 

, . 
olxhodnim lS53 

nel.p~n 

SERVEROVÁ 

(dale také ~pole(ne OlnatOVan; j.ko Smluvni stran. - nebo .Smluvni strany'). 
Smluvni strany ulaviraji na~leduji<Í Smlouvu podle ,;ikona t. 89/2012 Sb., v platném '!léni, obča nský 

lákoník (dale jen HObZO). 

Pream bule 

Účelem této Smlouvy je reahlace veřejné ,.ka,ky .VSI 20lS, VIRTUAUZACNI SERVEROVÁ 
INf RASTRUKTURA' (d;ile jen .VSn. 'potivaJici ve vybudov;ini be,poruchov~ho a stabilního provOlU 
vinualizatni serverové infrastruktury VSI-20l5. její 'provomení a ,ačleněni do lokalního pro.tředi 

Objednatele 
Zhotovitel prohlašuje, le se pří lprlcováni nabidky se ladavací dokumentací veřejné zakazky seznlmil a 
povduje F la dostatečný podklad pro provedeni dila, pii kterém je povinen dodr!et ydkero! souvisejic; 
podminky "VPJYva]iti I rOlhodnu ti organů statnl sp,avy, privnfch. technick'ich norem. 
Pro plněni n"dllm"ni vele]né laká,ky ,adav.né podle , i kona Č. 137/2006 Sb., oveřejnyth lakalUth, ve 
lnéni po,déj!ich předpi.ů, s nazveme "VSI 201S, VIRTUAlIZAtN! SERVEROVÁ INfRASTRUKTURA", byl. 
vybron. jako nejvhodněfti ta nabidka, kterou podal Zhotovitel. 

I. Předmě t p lněni 

II Piedmětem plněni pro celé lešeni VSI Je l~val e k Zholovllele provést pro Objednatele úplné, funkČni. 

belYadno! dilo ,počlVaj,ci ve vybudoviini nove sen.erove vinullni in f",struklury Objednatele 

r , • 



2) lhoto.,t~1 ~ U>'lIIUj't zhotovot a pr~dat c~lt fe~ni VSt fad~, n;I sve nlIklad~ J ni ... " ne~zpeb 

v dohodnutych terminech dle tuoweho harmonogramu 

3) Pledmttem plntnl je 

I) Oodá ní v~edl komponent IiW ~~sti VSI, jejich zprovozntní ~ l~člentnl do Iok;iln;ho pro!olfedi 
Objednatele 

b) Implementac! cek'ho fe~ni VSI, vfetnt implemenlace lechnologli VMware VSAN di!oko~tho 

uloMtt a vSj:Ihere Oinr.buted SWllch w lku~bnim provozu svyullhm te!otovacic:h Ikenei 
dotteny.:h technolog;; V proufedi ObJedna tele 

t) Oodini ledlnKkli dokument.ce i pro~koleni idmllllnritorů!o fe~mm VSI 
d) Pos.k\1nuIÍ liruky N HW. n. ktere\m je VSI provolovin ni dObu ptt, let. 
e) Po!ok'ytnutí !oelVlSnl podpory tele ,nfr3!otruktury VSIIIiI dobu neurčitou 
fl Price nad ,ímec !oI!rvísní podpory v rouahu SO hodin za dobu 1 roku dle pot/eby Objednatele. 

4) Objednatel je povinen plevllt od Zhotovitele poule pl~ funkční le~nl VSI vtetni technick~ 

dokumentace, prolkoleni idmíniSlr~lorů S celym telenim VSL 

5) Zhoto~'lel!ol! 1'~ilU;e upozornit ObJedn.tele ni Yi,echny okolnosti. kle.t by mohly vest pn provid~nl 

fe~ni VSI k omelen; (,nností nebo ohrožen; chodu ,nformalnlho syntmu ObJedllilt.le 

6) Pokud ph plevzet! d~a bude ljrittno, le fe~n; VSI mil Vidy Mbo nedodtlky nebqnlci Wívá,.,i fe~,.,íVSI 

v Wfntm pI'OV01U, je na vůli Ob)edn.tele, Ida tikové pievzeti potvrdí, ti nIkoliv. Vaktept,bum 

prot okolu budou ObltdnJlelem .zanovenv hlvllnt lhůty, ve kterých Zhotov, tel v~echnv zjišt~n" vady I 

nedod~lky odstraní 

7) K providtni serv,sni podpory Ielen; VSI poskytovant ZhotOVitelem je Zhotovllell na l .ikl.dt domluvy 

S Ob)ednalelem umoln~ny vzd;ileny ph!ol up do prou/edi ObJednalele ntlbylneho k po!okytov'ni 

!oerv'l-ní podpory. Zholo,.;lel ~Ipodminet~ akceptuje pravidla Objednalele pro ut .... iln; vZdaleMho 

phstupu 

8) Za "dne pro'edeM dilo!oe Objedn;l leluv'luje uplJ~lt ZhotovitelI tenu dle ("nku III odst. 1 

91 Obltdnalelz.jist, dodani plalnych licenci a ml,ntenaflCe ~.chnologli VMwire VSAN d,skoveho illoll'tf 

i VSphere O,S\t,buled Sw'tch pro bě lny prOVOI v rilmei centr~lllovantho IIdiv.ni produkt u VMwile, 

prostřednkMm centr.llniho l.d.vatele (Ceski repubhkl - M,nist e" tvO vni~ra). 

II . Ooba a místo plnin' 

I ) MI5!em pJ~ni je srdlo Ob)ednlltele. teskj repubhkl - Nejvy!ši kontrOlní ';'/1<:1. Jankovcova 151812, 

PraN 7 a Staln, pokllodrwo Centrum sdilenych slu!eb, l<Ia Vi~nce 91S/14, 130 00 PraN 3 - Žižkov 

(prOlolovatel Narodnrho d.lovtho centra), 

2) Aeieni VSI bude pl~no w Ihutáth stanovenveh vt.sevem h.,monOllrJmu N~vrh časového 

h.rmonogra mu zpr.CU)e Zhotovi lel a pled. ho Obltdn'I~1i k p/ípOminkim do 2 pracovnich dnů 
od podp'!ou Smlouvy Konečne Infní ha rmonogr.mu Sml""n; strany odsouhliSí do 10 dnů od ulavfMi 
Smlouvy na spoletnl!m JedniÍní, Změny lasového harmol'\Ogfimu j'l-Ou mO!M po od'l-Ouhl'!oeni oMma 
Sml""nlm, stranami , 

11 Celkova ce ..... feleni VSI li obdobi .:: let )e stanoveni ve vy-!.í 37% 280,00 Kt NI DPH. IJ 
4 59. 498,80 Kč s DPH jako neiV'j'ie pf,punni a)e \voleN tfm,to dlltim' polo!kami' 

a ) Cena Zi dod'n; viech komponent MW tistl VSI)e stanOvena ve 'lY" 2 4S9 480.00 Kt ~l DPH. tj 
2 97S 970.80 Kč s DPH 



, 

Ptl\~ ie usl<uteb>i po p/telill' celellO /den. VSI ni! 1;iItJ.d~ fiktury, ~Ji! p/Iklhou bude kopie 
alu:eputniho prOlokolu. ZholO\'.lel UIIede na f.ktufe kromé celko~f ctny dod.,ky v!.ech HW 
komponent I (enu Jl'dnotlrvýdl dod.nYch HW komponenL 

b, Cen' l' implementa ci (eleho leStni VSl do mfrutruklury Obj~n.illele dle t!"n!cu I, bodu 3) pi\m a j 
.1 cl, ~eetné dodaní t",clmicH c!ok",ment.c", I praškolf-ni admirust,;iIOfŮ je slilnovelUO ve ~i 
120000,00 Kl t.t.l DPH, Ij. 145 200,00 Kč I OPH 
Pliltba ~ uskutečni po pledáni (",Jeho /tlen; VSI ni l,jklad~ faktury, J'l!Ji! p/ilohou bude kopie 
.kceptačního prolokolu 

cl Cena la poskytnuti laruky na dod;InV HW poskytovanou Zhotovitelem bude st.novena ve vYtí 
76200,00 Kč bel DPH. lJ_ 92 202.00 Kč s DPH li období jednollO {ll roku 
PI. lb" bude hral!!'" pallUln" 1 • čtvrtletné lil p/edchozi ln mésice poskytov;Íni ,i'uky na doclanv 
HW nilz~U..dě faktury ve IIýSí 19 OSO,OO Kt bel DPH, Ij. B OSO,SOK( i OPH 

II) Cen' u po'!J<ytnuti ... ",isní podpory celého le~ni VSI plnkytovanou ZhoIOllilelem je ~"l')Q\Iena ~e 
vYl' 168000,00 Kl bez DPH, IJ 203280,00 Kt t DPH II obdobi ",dnoho (1) roku 
PLiltbl btJde hrazeN pauulno! 1 ~ tt\lrtltlnt la p/edchozi tn měsice poskytovani ... rvisni podpory 
nlzikladě h~tury ~e vYii 42 000,00 Kt bez OPH, IJ SO 820,00 Kt S DPH 

el Ce". II prjce nld ramf'C ... rvisní podpory poskyto~ani Zholovitelem ~ rOUlhu mu. SO hodin 
reK". Je stanovena la 1 hod,nu prjce ve yY!l1 200.00 Kl bez DPH. tj. I 4~2,00 Kt s DPH Platba ... 
uskutetní n~ ziÍkl;od ě I~ktury, jeJ,l pfilohou bude z~pis o prOlledeni práce, podep~ný 

ObJednatelem. 

21 Objednatel je povínen uhrad,1 Jen SkutHně obdrle~ ~~cné pln~n;, I 10 do vVR POskvtnul~ho 
plněni 

31 Cen. za plněni Je stanovena ~ko neJvV~ pl,puSlna • zahrnuje uplné. veikerl! ,souv,sejicJ náklady 
potleb'" pro p/edměl plněni podle tolto Smlouvy, ke dni podpisU Smlouvy 

4) NI uplatu vmikne lholOv,leli njrok po spuSlěn; le~ni VSI do UdnolhO ,funktn'"ho provozu na 
zákl.dě ObJednalelem podep~nolho ,kceplatniho prOtokolu 

Sl V prů~hu plnění Smlouvy můle dOj'l k n'vYRoi celkové ceny plněni IfRni VSI ph změně ~zby 
DPH, privě o tutO změnu lidnl! dilli lni souvi ... jici nakladv nebudou Objednalelem ""razeny 

6) ObJedn.at~ bude hradit cenu li pl"'''; na lákladě d.ňoIIýdl dOkladů· f.ktur "VstallOvanych 
Zhoto~,lelem. Faktura bude ob"hov'ltislo Smlouvy Objednatele. uchje dlt pr;vnich pledpisů. 

7) SplatnOIl faktury je Sjedn,i". na I~ k.ltndifnich dnů od d"la pled.lini I,klury Objed".te" Dnem 
uhrady ... rOlumí den. kterým je f.klurov,ni čistka odep ... n~ I utlu ObJfdnilele ve pros~ch uau 
Zhotovilele. Faklura Je pov,loviini I. proplacenou okimlikem odepsáni phslulně tutky I ultu 
Ob)ednl1ele 

8) K cen' bude uaov.na DPH ve vYli mnOVen! plaln~ml pr;ivn,mi předpiSy 
9) Filtu .. bude obsahOVal čislo Smlouvy ObJedn.tele ~ v~e,hny Udlje ""edene v § 29 l.ikona 

ť BS!2004 Sb. o d~ni I pl'danol hodnoty. ve tněni p.:>/dě$ich piedp,sŮ. i d'le ud'je ve smyslu 
ustanoveni § 43S Obl- Faklur. bude znl'n. n. adresu Objedn~tele. kter;i je uveden. v t~hlali 
Srno.., 

10) V pl'pado!, le f~lnu ... nebude OD!iih",," n,ldoto!ll' uvede'" v t~to Smlouvo! .!nebo S1inovene 
pr;ivnimi pledplsy, bude-Ii Ob!iihovll nesptivnri Udaje nebo nebudou-~ k f.lnule dololeny 
polidovi"" pIllohy nebo bude obs.JlIovat jině cenové udilje, Je ObJfdnilel opr;ivnrin f.kturu vrat,1 
Zhotov.tel, k opravé ti novému vvst.~eni V likovém připildo! Ihuli sp~tnoS1' v celo! sjfd".nri 
deke zalne plynout ., dnem dorulen. f.~tury ob ... huJici !ipr. Inri Ud'je , 'rltd'lny njleMoil' podle 
teto Smlouvy Objednateli 

ll ) V pl,p.dě nezap~cení f.klury ve Ihůlo! !iplllnO!it, lni po piedcholim piio!mnem upoloměni ni 
prOdleni mi opr.ivněna Smluvni !i1f1na n~,ok ni liplacení uroku 1 prodlení ve 'f'i!.o. kteri ... sl,nov; 
dle unanoven, § 1802 a n;i\1 ObZ. 
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12) Pokud Obj~dnatel obdrf; od Zhotov,tele f~kturu se v~em; n;iležnostmi a poladovanymi plilohami 

po 15 prosinci přlSlu!neho roku, prodlufuje se Ihuta splatno~ti takov~to faktury 1 H . alendMnich 

dnu na 90 ItiIlendiifnich dnu 

ll) V přip~M, fe se Objednatel ocitne v platební ne~opnost' Z důvodu rolpottov"ho provizoria, má 

~e za to, ie neni v prodleni 5 plnén;m penH,tých zava,ku splatnych v době rozpočtovi!ho 

provizorl;J. Splatnost v!ech dařloll'jrch dokladu ~ v p/ipadol vzniku rOlpočtového provizoría posouvá 

na patn;ictý (1$.) den po uvoln~n; rozpočtoll'jrch prOllřed . fI pro rOlpoool/OU kapřtolu Objednatele, 

nejpold~~ v~ak do 30. červni příslu'nolho kilend;i řniho roku. 

14) Úrok z prodlen; v pfLpadě prodlen; ~dni! ,e Smluvnith stran S uhradou p!!nHiti! láSlky bude ve vY!i 

S1inovené na řílením vlady l. 3S1}2013 Sb. 

lS) Cena ,a plnění předm~tu Smlouvy ~ bude vidy k 1. lednu p/i,lu!.něho ka lend;iflliho roku 

upravovat O lastku odpovídající vývOji ínfl.ce/de fiace, vyjádřené pruměrnym ročním indexem 

p/islu!nych spotřebIte lských cen v České republice (dale jen .indu") ,. k<olend;i/ní ro~ 

bezprosti'edně p/edch;j,ejicí roku, ve kter~m je cena la pfedmět uprave na, ~v!ak poUle pokud se 

index po 1. 1. 2016 neho pledcholí upravě ceny předmětu Smlouvy dle tohoto bodu ,měni O vite 

nef dva procentní body. Úpravu ceny předmětu plněni Smlouvy uplatn; ZhotOVItel pi~mnym 

omamenim Objednateli o úprav~ s uvedením částky, O kterou se cena za předmět plněni Smlouvy 

méní. O,náme ní o upravé musí obsahovat plesně procentni vyj;idřeni změny indexu a plesnou 

finaocni lastku nově ceny. 

IV. Součinnost 

II Objednatel je p<lvinen poskytnout Zhotoviteli následuj>ci s.ouČinno>t: 

~l umO.!nII pflStup Zhotovit~li do prostor s.ouvisejicích s realilad ře!ení VSI dle teto Smlouvy, a to 

v pracovních dnech v rozmezi od 8:00 hod. ~.! 16:00 hod., a v jinem terminu na z.ikl~ dé vrajemné 

dohody SmlUllnich stra n, 

b) po$kytnout techniek" informace o technicki!m ře!!ni Objednatele v rozsahu nutni!m pro realilaci 

re,eni VSI, 

21 Zhotovilel bude povinen po$kytnout součinnost pfi lachrane dat y př,pade vady 

31 Ob .. Smluvní str~ny prO$tředni ctvim kontaktnlch osob uvedených v pi~ole Č. 1 teto Smlouvy - budou: 

a ) konzultovat technické ota l ky formou e-mailověnebojiněvhodnékomun. ltiIce v rozlilhu nutném 

pro reali ,~ ci předmětu Smlouvy bez zbytetného prodlení. 

bl sdélovat si plekalky bran ici rea lizaci předmětu Smlouvy s dostalelnym předstihem. 

4) V souvisl05ti s předcházením 'kod.im Objednatel nesmi, bez s.ouhlasu nebo Mdo"'i Zhotov llele, 
zejměna mechanicky upravova t servery, na ni~hl Zhotovitel pracuje, měnit na nÍ(h nastaveni ti prava, 
instalovat ti odinstalovavat SW či jeho s.outásti, a to dokud celé řdeniVSI Objednatel nepfeve,me 

5) V zajmu předchá'eni ,kodam ~i jejich lameleni je Zhotov'tel p<lvinen Objednateli ohlásit nefunkčnost, 

~kodu, či jakoukoli skutečnost, ktera by mohla mitl" nasle dek ",nik škody nebo jeji lV~tšeni. 



V. Poskytnut í '3ru ky na HW ~ odpovědnos t 

1) Zhotovit~1 se lavazuj~ poskytovat ziÍruku la jako~1 na dodaný HW v láru~ni době p!l i (5) lel 

(60 mfsieil) od podpisu akceplačního protokolu. Zaruka se týkA v!ech rouč.iS!; HW s vijimkou 

kompo~nt . které Objednatel nepolidi od Zhotovil~le 

2) Během ,;;ruky Zhotovilel zdarma opravi v~e.::hna vadna zai11e"i. rouč.i~tky a dHy. případně vyměni za 

zalll .. ni. routástky a díly bezvadné ""alíty a nejméně stejné vikonnoslí. Jako náhradní díly meheu být 

poulivány poule dily orig,n~lní a tetOlné tak. aby nebyly nutné Udné ůpravy HW a ni SW a změny 

nastallení. Z.reveň udrtuje ve~ker~ časli fe~ení VSI ve SUIIU plnf funkčním. kte,y odpovidii nejméně 

podm<nUm Smlo""Y a zadava'i dekumentaci. 

3) ZhOlovile l je povinen vyměoil tlke"!! HW kemponeoty. u mchi se vyskytneu opakevaoé vady (více jak 

3. za kalend.iioi čtllrtletí} nebo klerá budou delBdobu mime prevez (vice jak li, po §obě o.isledujici 

dnv). 
4} Oprava HW se vldy provadi v m"t~. za sken~eoeu se povaluje v ekaml,ku, kdy je obnovena nejmfn~ 

stejna lunktncsl jake pied vadeu. 

5} Zhelovile l mule odstranil vadu na HW , aj,stěnim plnohednetnéhe oáhradního nebo plnohodnotného 

nevéhe zanzen; nebo jeho ~;i sti, na něm v~k musi bYt plně fuoktni od§Ouhlasena SW konfigurace. V 

pf'padě dm~a,né viměoy musí byt původoi la"zeoi opraveoo a vráceno do 30 kalend.iioich dnu. 

6) Vadná zatiztni nebo komponenty. kler' Zhotovil e l vyměnil za nová podle piedehoúho bodu, se Slávaii 

majetkem Zhotov'tele. nov~ se stavojí majetkem Objednate le_ 

Vl . Pod mínky ,ervisni podporv 

(1) ZhOlovitel zajist, Objedoaleh serv"oi podporu na dobu neur~itou u ú~e lem lajiStěni f~dného 

fU"Bov~ni celého 'eseni VSI Objednate l~, vč~tn~ dodaného HW a 5\ .... podle p,~ohy Č. 3 teto Smkl""Y. 

(2) Zhotovitt l v ramci servisni podporv celého I",en i '1'>1 bude zaji~(ova! 

I) odstranoyani vad a nefuokčnosli le len; VSI, 

b) aktua li, aci ře'ieni VSI v~etnt o~etlovao, aktu.i lnidl hro'eb. 

cj pled každou aktualizaci provedeni za lohy konfigurace, 

d) a~rylu provozu VSI za jeden rok provozu od podepsáni a~eeptačního protokolu ie!eni VSI a da le 

vidy k viročnímu dni, 

e) ůpravy le~n; VSI pro zajištěni oplim.ilního Slavu (na , akladt vYsledku an.týl a po dohodě 

s Ob~dnatelem ). 

fl konzullace o způsobu oastoveni re~eoi '1'>1, 

K) součinnost při r~konfiguraci /e~ni VSI. 

ro l proaktivni dohled fe.i.eni VSI. 

i} opravu v!e,h vadnych HW komponent I~~eni VSI po uplyout'laruo!ni doby 

(3) V ramei podpory fe>;eni VSI bude Zhotovitel dodrlovat nasledujici podminky: 

a) o vzniku vady ře!eni VSI • lpů§Obu jejího fe~eni zalle Zhotovitel bezzbytečn~~o prodleni hla>;eni 

maile m na adr~su VSI@nku.cl,a( vadu ob~vil sám. v r;;mCl proaklivo,ho dohle<lu. ntbo oa ni bVI 

up%rnén Objednatelem. 

1..-" " ••• ~ 



b) k opr~vě vady plistoupi Zhotovitel be , prodleni, jakmIle bylo mofno v rámci proak\IVniho dohledu 

vadu ,jistIt, 

c) v připadě v~dy fešeni VSI anebo jeho komponent zahájí Zhotovitel opravy do jed",' hodiny od 

nahl.išení vady Objednatelem, 

d) opravu vidy Zhotovitel dokonti do 24 hodin od nahlHeni, pokud", jedná o prob lém vVpadku 

,a5ilhujiti ma.imálně jeden server, 

e ) opravu vady ZhotovItel dokonči do U hodin od nahlHení, pokud r.e jedna o problém vVpadku 

zasahující ma.imáln~ polovinu pott u o;ervert., 

n opriVU vady Zhotovitel dokonli do 6 hodin od nahlášení, pokud se jedná o problém vVpadku 

lne molňUjiti funkčnost celého re~n; VSI, nebo problém vVpadk u zasahujicí vice nef polovinu 

počtu serverů, 

g) Ihuta pro prováděni opr~v Zhmovlt elem bělí od 4 ,00 hod_ do 22,00 hod_, mImo tento ~lanoveny 

časovV rozsah po dohodě s Objedn~ telem, 

h) ukončení op<avy nahl.iŠeni! vady oznámí Zhotovitel bezzbytetného prodlen; Objednateli. 

(4 ) Omtni podmínky podpory /eleníVSI: 

a) Zhotovitel je povinen určit pro Objednotele kontaktní osoby oprhn~né plijmout n~hlášeni v~dy 

a bel ,b'fletnéko prodlení iniciovat činnosti vedoucí k nápravě, které se nachá,i v p/~oze~. 1 teto 

Smlouvy, 

b) Objednat~1 j~ opr,j,něn mno"i! pfi moiTo,~m hl~\eni poruchy po,d~jši ča~ opravy, 

c) V připadě přero!eni provozu VSI ,důvodu VVní moci je Zkotovitel povinen vadu od~tra nit 

ne prod leně po ukonče ni ul'inku vym moci, 

d) pokud Zhotovitel pro kále, že vad u zavinil 'NÍm Objednatel, nese náklady na odstra něni v~dy 

Objedna tel 

(SI v případě vod , působenych Objednate lem nebo třetí stranou se Ihuta pro odstra něni vod y po,astavuje 

od okamliku, kdy zaviněni Objednatele nebo třeti strany porochu zpusobilo nebo znemolnilo v~du 

odwani\. ~J do oka m!iku, kdy vadný Slav způsobeny Objednatelem nebo tfe tí w anou je nap raven 

a/ne bo do okomliku, kdy vadný <tav lpů,obený Objedno te lem nebo třeli m anou nebr~ní od~lra něni 

vady 

(6) Zhoto"itel neodpovidá la vady ce leho le!.en; VSI. pokud bvly ~l souhlasu ZhotOVitele upravovány 

takOvVm lpůsobem, který Zhotovitel vVslovne , aká ,al nebo vyhrodi l pou!e pro sebe, nebo bylo řešeni 

VSI pou!rv,jno Objednatelem ti tlet,mi osobami v rozporu S do kumentaci, návodem, anebo pokud byl~ 

vada lpuSObena neodborným l iÍsa hem ti mKhanickym poško,ením lpusobeným Objednatelem nebo 

třeti osobou_ 

(71 Zhotovitel provede napravu vadneho "aVtl v,nikJeho podle bodu S) s tim , že-

a ) náprava bude provedena za uplatu podle čla nku III, bod 1, písm. g). 

b) na terminech se obě Smluvni strany dohodnou, 

t) Je vylouč ena smllNni pokuta podle člá nku X_, bod 3). 

-,.... 'cr :: 



1) Prace nad ramec předchozího članku VI plovádí lholovllel na !áklad~ pí",mn~ho poladavku 

Objednatele_ 

2) Obl Smluvní w any", dohodnou ° ro/sahu a lplhobu pl~ní p,ate nad ,amec servisn í podporv· 

3) Objednatel nema povinnost vyčerpat v~ech SO hodin práce nad rámec servisní podporv rotně 

v průběhu trvani Smlouvy. 

4) POkud Objednatel v kalenda/n im roce nevyčerpá v!.ech sn hod In práce pro ,..alilaci pr;ice nad rámec 

servisní podpoIY, pak se nevyčerpaně hodiny převaději do dal lího ka lendářního roku 

S) Pokud Objednatel v kalendiiřnim IOce vyčerpá vtech SO hodin prace pro r"alilaci práce nad ramet 

servisni podpolY, pak Je moln! začlt <,erpat hodiny prace Z dal~iho kalenda/niho roku, 

Vlil. Olnamodní vad a nefunkčnosti 

1) s.e,znam kont aktnich osob Zhotovitele a Objednalele pro hla!.ení a přijímá ni poruch je uveden v p""o,e 

t. 1 této Smlouvy, 

2) Zhotovi tel je povinen plijimal hlášeni o poruchách kaMy den , 

3) Objednale l při Olnamov;ini vad bude postupoval nasledovně; 

a) v pracovní době Zhotovilele emailem na adrese servis@ .. lwil.com nahlasí (Zhotovitel je oprávněn 

lelefonlcky ovi-fltj Ob,rdnateh vadu, plIcemi specIfikUje m"to, vyrobn; čislo ,ařllení, ° jolkou 

nefunkčnost či ~adu se jedná a jak", projevuje a kontakl na osobu. u nil je vadné la fueni. 

b) v mimopracovni době Zhotovitele můle Objedn,Hel Olnamoval vady telefonicky na tisle 

274 005158, 

c) na zikladě zpelné t ádoslI Zhotovllele můle Objednalel provést t esty doporučeně ZhotOVItelem, 
klervmí dojd e k bliH; specifikaci vody, 

d) pii nahl ;i s.eni vady mM" laměstnanec Objednatele stanovit pol<jěJ~i datum a tas zahájeni nebo 
ukolllení opravy 

e l Obdrlenlm ohlil~ení vady lalíná bělel Ihul. pro ukonč~ní opravy 

4) lhůty oprav se prodlu!uji v pfipadě , le, 

a ) dojde k porus.e na HW dodan~m někYm j,nym ne! Zhotovitelem, v takov~m plipad~ Zholovitel 
nenese odpovědnoStla ~kodV vm,kl~ Objednaleli poulllím tokov~ho dilu, 

b) Objedno t~1 je v prodlen; s pos'o.ytnutlm ne:bytn~ SOUČInnosti, ,~jm~na se ,priSlupněním vadneho 
,w. 

IX , V""obecne dodací pod mín ky 

1) )l;es.eni VSI bude předáno Objednateli na laklad~ podeps..Jneho a kceptačn ího protokolu, jehol 

phloh.Jmi budou v",ctlny dodaci listy a da lií dokumenty proka,ujici spln.ni pledm~tu Smlouvy, 

'ejm~no 

a) semam výrobmch lísel a náNŮ HW komponenl pro vetker;. dodanV HW, 

bl se,n~m SW komponem a licenci s plesnym názvem v(etně vene, mnohlvim licenc;, typem 

licenlního omezení (napliklad Ida se jedno o Jednotliv~ nebo síťové I"ence, freeware, 

multilicence omelené i neome'en~, v p/lpadě OEM, ke kter! HW kompon~ntě) a ollgmilnlCh 

inmla tnich médií, pokud je s nimi dodavan. 



Ob)ednat el se ,avalu)e plenit pledmit Smlouvy, pokud tento splňuJI' v.!echny poladavky stanoven~ 

touto Smlouvou a ,ad~vacimi podminkami. 

K. Smluvni pokuty 

1) Pro plipad vadne-ho pln'n' ze Urany Zhotovite le se Smluvni stranv dohodly na cenove-m ujednáni. 

2) Pti ntfunHnosti pfijim~ni oznámeni o vadách i nefunkčnosti podle čliinku VIII vzniká Ob~dnateli narok 

na smluvn! pokutu ve vYJi 8 000 Kl ,a kddou hodInu nefunkčnosti Ol kaldou ~dnotlivou vadu, plileml 

se počlt"Ji pouze hodinV od 4:00 hod do 22:00 hod. v pracovnich dnech. 

3 ) Za nedodr!en' lhůty pro odstranin' nahLBené vadV ~ Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve vyši S 000 Kč za hldou zapotatou hodinu prodleni a k"/dou jednothvou vadu, plileml se 

politaji poule hodiny od 4:00 hod. do n;oo hod. v pracovnich dnech . 

4) Pfj prodlen' Zhotovitele s pfijiman'm o,namení o vadi a/nebo S ukontenim opravy je Objednatel 

opr~vněn ,ajist,t opravu U třeti os.obv na náklady Zhotovitele Nastup tleti osoby k opravě nema vliv 

na smluvni sankce ,a nedodrl eni IhuIY pro ukončeni opravy. 

S) Ustanovenimi o smluvních pokutách nejs.ou nijak doUena práva ~dn~ ~mluvni strany na náhradu 

Uody ,pů",ben~ druhou Smluvn; stranou. 

S) Právo na sankce podle pledchoz"h Ullal>Oveni Ob~dnateli nevznikne, pokud nesplnini povinnoSll 

ZhotovItele bylo způsobeno neposl<ytnutim součinnost, Objednatelem nebo na strani Objednatele a 

dale v případi neodvrat,telné události podle ~ 2913 odst. lObl. 

7) Strany za podllatnt poruJení povinnostI poval uji opakované nedodr/av;iní lhůt oprav llf,kr"l ve liieeti 

dnech po sobě jdoucich). 

8 ) v p/ipad~ nepodstatného poru~ni Smlouvy ve smyslu ~ 29B odst. 1 ObZ "~novu-", dod~tečnou 

přiměřenou Ihut u ke w1něnl povinnosti Objednatel~. 

9) Smluvni sankce vůči Objednate li nejsou p/,pustnt 

XI. Náhrada škody 

Njhrada škody se bude i,d,1 ObZ. pokud neni jinak stanoveno M;Htn'm pravnim předpisem. ROl5ah 
odpovědnosti Zhotov'lele Ile omelit nejvyle na dvojnasobek ceny díla 

)Ul. Vla.tnictví a užívání ře'eni VSl 

1) Objednatel nabÝ'la "Iaslnicke pravo k /elen' VSI po podpisu akceptalního prolokolu lastupci obou 
Smluv nich stran. v tentýt okamt,k piechazi na Ob~dnat~le nebelpell Ikody 

2) Objl'dnalel dnem podpISU akceptačního prolokolu nabYv' na celou dobu Irvaní aulorskYch práv 

neryhradni pravo utNU dodane leleni VSI. ~.ol i veŠker. plnění dodanoi Zhotov,telem na z,j"lad~ 

lélo Smlouvy. ktera maji charakter aulorsktho d" • • a 10 pro ""aji polřebu bel Jo1kYchkoliv dalšich 

ItcentnlCh popla lků nebo Jiných plaleb nad r,jmec ceny leleni VSI. Právo ulivat autorskiÍ dna 13hmuje 



i oprivn'ni t~to d~a Ip/I~tupnll pfi odstral'lov.ini ~j1(l'l vad a/nebo v.d dila, za ú~elem udrlby ~nebo 

rONOjf V nelbymtm rOI~tlu tiet,m 050tým 

3! Zl'Ictovnel ft POVInen UJistit, .by Objfdnatel byl cprhnh dod.niÍ .utorskii dili ujNi! I. vlelem 

plntn! povinnonl • upluOOv'ni svYctl priv podle teto Smlouvy_ Odminl I. po.kytnuti prh u!NiÍn; 

(licence! ~ latlrnun v ceni le$eni VSI 

~ ) ZtlO IOvltel g~rint u~, le vykonjv; .utO"k~ priÍvo k poskytnuttmu SW. je oprilvnin k poskytnuti a 

p/evodu nevytlf3dn.ch ůsovt ~melenyctl uhviCictl pri" (licence) Objfdnateli k SW, kteri poskytne 

fi~C 5Ovl.1! piedmltu plnini. Nevyhadn; ů50vi neomelen.ii utrv.ci priv. (licence) k SW j50U díle 

nazyvini ~nevYtI .. dn! prh. k SW". 

Sl Zho tOYitel ~ liy./uJe neV'jrtlridni pr'vi k SW ObJednaUli poskytnout. na Objedniltele nevýtlradni 

priÍv, k SW p/e~ts! 

6) Zhotovitel proN.lujf, že plntn.m ZiÍvil~u podle ttto Smlouvy nepOru~ujf priv. du~vniho 

• prumtstoveho ~lastnlCtlli t ieu<=tI o50b v p/lp.1di, le tleu o",ba vteu'l<!' 1.mtstnancú • pf3co~n".u 

Ztlotovltele. uplatni ni,Ok vUti Objedn.tell I titulu poru~ni pr;v du~vniho nebo prumy~ovetlo 

vlistnictv ; ~ 5O"",slou; s realizaci nebo ulivínim dna nebo jetlo č~51I. Zhotov'tel ~ povinen po~kytnOul 

Objednateli utinnou pomoc. Pokud uplatnini niiroku tleli O"'bou bude uspHnt, ZtlotoVltel odpovidi 

Objednateli li !lIodu. kteri mu UmtO ~:n,kla. i Objtdn. tel je oprivnfn odstoupit od Smlouvy, 

XIII . Mlcenlivost 

1) Smluvn; st,.na Je povinna p,o;em,,* upolorn'l drutlou Sml",,", IUlnu, le piedmttnou skulecnOSt 
poI:duje la dův'rnoIJ ,nformaci I"Itbo obchodní tl)emsM. Smluvnl str.n. ~ poVlnn. lithov.t 
ml(enhvOSI o skutečnosu, kuti byli druhou Smluvní stf3I'1OU proQz.telnt Oln.Čen. II důvtmoIJ 
informlci nebo obchodni tijemstvi 

2) ZhotOVItel je povInen fiko s důvtrnymi ,nformaceml lichá/el s 050bnimi ud.ji o50b tinnych 

u Objedn.tele. s informacemi o bel~čnOStnich opitřenich I technickém vybaveni Ob)ednateJt.. 

3) OW SmIU\lni su.ny se lllvuuji uchovllt mllenlivost .! do dOby. kdy se pledmětnt informlCe ~nnou 

llbet"* INmymi I. pledpo.ladu. že se tllk neS\lIne poru~n;m POV,IVIQSl' mk'enllYQsti dle tohoto 

čl.nku 

4) li po'u~nl po~,nnos\i mlčenlivosti se nepovaluje. je", Smluvní strana pov.nn~ předmftnou informaci 

SIItlit nll zaklad~ lákonem stanoveni! povinoostl. 

5) Zl dŮ'olimolJ informu, či obchodn' t')emsNi nebude povilll~lIn obsah Smlouvy. leJmtna rOI~h 

plnfni.ceni 

XIV. Obecni a z~vir..tnil U$t.noveni 

1) Smlouv. se uzaviri n. dobu neurt'tou s t,m. fe oW Smluvni . triny mol'lou vypovtd' ukonč'l Smlouvu 
bel udan. důvodu_ Vypo~M Smlouvy n.byvi pnvnl .:.l,nnost, dl"ltm doNteni p,o;emnliho Olnimení o 
vypovtd, Smlouvy druht Sml""n' jtrini Smlo""u Ile ukončit ke .onci k. lend,j/niho čtvrtleti V'jrpovid' 
podanou .Jt.spool tfi mhice předem . 

2) Klid; ze Smluvnich str.n mule od Smlouvy odstoupIt le z;konnych důvodú Zhotovnel neni oprivnfn 

tylo důvody rOlii/ovat ani omelOVI!. 

3) r.to Smlo"". o;e lidi orivn.m řidem tesU .e~bJiky, zeJmtn. phslulnymi ust.no~en,,", Obl 

4) Nevylučuje o;e vyu!,t, por.dOleh. e'pertnoch sluleb daliich o50b 



S) ZhotOVlt~$ je opr.ivn~n plnit SmIoIMl prost/l!dlUClVlm subdod .. " .. tele. Ict .. ,iho uvl!d$ "nfbodc~ • 

v rozsoohou uvfll~nim "n.bodce Pfl~dnil zmfn, subdo(h"atele nebo rOUoIIhu plnfni Smlouvy 

wbdodl"i! .. I~m vy;Iiduje pi~mny pfedchozi lOuhl.u ObJednlt"I~. 

6) Ob",dn.ltel nemli pov.nno~t jednlt li jolloou;'oll ... tleti osobou kromf ZhotoVlI~le 

7) ZholoVltel neni opravnfn postouP'l pri"oII. po""nnon;' Z;Vilky ,!ni pohledil ... ky 11t!IO Smlouvy Ifet i 

osoW nebo ~nym osobám bel pf~dchoziho pl~mniho lOuhl.su ObJednnele 

a) Ydke" zm~ny Smlouvy musi byt ods.o"hl,seny v pi!.emnych. postup", óilovinVch dod,tcich 

I podpl5em 1'lIupců obou Smlu ... nich SII.n opri ... n~nirch podepsat Smlouvu 

9) Zmfnu oprivntnych os.ob jsou Smlwni slriny povinny SI n"prodlen! pi~mnf olnimn Ta to lmtnoll 

n~vy;liduje formu dod"tku k tito Smlow' 

10) Y p/t~df rozpolV při plnfnl z;ivollzků ze Smlouvy •• 10 I~Jminoll ... pllPldKh l14!"prl ... ~nYch Smlouvou. 

-plill udiv"i pOdmlnky ... ~I~jM liUlky slolrll)V~M Obj!'dnit~l~m ",zid'\IlIci dok"m~nt'Ci. I1.iIbodky 

ZhotOVItele i Obl. ol to v tomto uved~niim po/idl 

ll) Smluvn. strany se dohodly. fe ... dk~re Spel'Y vypJyv'Jici ze vzniku. ~du. '~lllz,,~ I ukorK~ni této 

SmlOUvy. "~of i veškeré spornf v"oIIhy m~ll SmluvnllTli st.an<lmi I tito Smlouvy vyplyv"ici (d.1e jen 

,Spel'Y'). se budou snl!1! Idit nejPfW smirnou c~SlOU 

12) Ydk"r. spory souvisejici s touto Smlouvou se Smluvn; SUlny ,,"vuuji Idit p/~d~v',m na uro ... ni 

opr .... rnlnYch osob. popf. osob jim funk~rnl n'd/il"nym. Nepodati se spor vy/dlt lni dstupcům 

pOdep;sujiClm Smlouvu ve Ihů tf il~spel'" lficet (30) dnů. bude spor postoupen k rozhodnuti 

p/Islušnemu obecnemu soudu tes.~ republiky ni nlV,n kte,Hollv Sml""nl ~trilny 

13) Zl podstllnr! polušeni Smlouvy ze strilny Oblednl lele ~ povalu", tleplnfnl dVlzků spoóvijicich 

zeJmr!n, ... neuhrlzeni dlulM linky po dobu 30 dnů od splltnosti dil"'oveho doklldu (f,kl,,'Y) 

14) Ut pod\loIIlM polV!.foni Smlouvy ze st.any Zhotovlt~le se povaf"je tIe~lnr!n; zil ... oIIzků spotivollj"ich 

zeJmr!n, ... ne-dodrt~ni terminů plntni Smlouvy d~W ne! 30 dnů nebo ru~zlCe p/edmr!tu plofn' 

Smlouvy ... rOZpOlV ~ "'tilnovenlmi mlouvy lnebo JlIlych til~}nYch dokumentů. (I privnich p/~dp"ů. 

15) Zhoto-.I!~I vys!ollUje souhlas S tim. !~ Objed~t~l ... rilmo trin~pilrentno.ti SmloU'lU (-d~tof ~hp.ldnych 

dodilku) r.~'~jnlzpůsobem. umo!lIuJicI nep/flrNy pfistup 

16) DoJCI~·11 ke zmint ~til tU!U (tminoll ~ri ... ni formy ptlmicke osoby. fule pr;vnickVth os.ob. rOldtleni 

pr."n"kr! osoby) Zhoto ... itele. je tento povln~n OZniml1 nOlle sku !e~no.!I ObJfdnateU ... e Ihůtr! 14 dnu 

od privnl moci takovi zminy 

17) ZhotOVItel be'e n~ ... Momi. le je podle § 2 pilim ~) lákona Č. 320/2001 Sb., o fin,nčni kon trole ve 

v"leJnr! $prá ... ~ ~ O zm!!n!! nfkt~rVch zákonů (zakon o finin-!ni kontrole), ... ~ znfnl pOzdr!Jllch pledpisů, 

osobou pOvmnou spolupuso bn p/i vykonu finlrKni kontroly prov3d~nr! ... SOtNISIOSll s uhrldou zboli 

nebo slU!fb z ... ~ielnYch ...ydljů 

18) Smlo ...... ' ~bVvi platnosti a Uč;nnos!l dnem jeliho podpisu oWml Smlvvnimi st'oIInlmi 

19) OW mluvnl sl.any prohlaluji. fe SI Smlowu ple~etly. le je ploje~m jefrd! svobodni! I ... Une vůle I le 

nebyli s",dnln, 111111 jinlk jednOSlrollnrnl ne..ytlodnych podmlnek i souhl"s/ s celym JtJlm obwhem. 

N, důkul01\o10 op.a ... ~", zistupc; mluvnICh strln pllpojuji SVl! podp'sy 

20) Tuo Smlouva '" vyhOI()\t~nl"'~ ti'Kh U) vyhotOll~nich S pluno<tl onSlnilu, Z nich! d .... (2) ISO" ur~~ny 

ptO Ob",dn<lt~1e a Je-dno (1) vyhOlo ... ~nl pro Zhoto~ne le 



, 

Pi,lehy: 

Přiloha t_ 1: Seznam kontaktních o~b 

Příloha t 2: Te(hnický dOlaznlk 

Priloha Č 3: Podrobily tenory rotpi~ pf~dm~lu plněno lelen, VSI 

Tyto p;,1ohV jsou n"d,lnou :;ouč,hri téW Smlouvy. 

V Praze dne 14. lán 2015 

C;:i 
Za Zho',',',',,'.",.=--

Ing Roslisl ilv Trnka 
Jednatel společnosti 

AlWIL Trade. spol. ~ r.o 

V Pral" dne '2 Z -10- 7!t15 

Ing Milo~la\f Kala 
prelident 

Nejvyšljho kontrolního úřadu 
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PI,lohi l. 1 Smlouvy 

SEZNAM KONTAKTN fcH OS08 

Ob~l\i!el m,novujeo nlsledujici kontiktni osoby-

O."'" JMÉNO TUEFON MAil 

I Sym!m Zdeněk Skf~~nek 233045123 zdenek .• krtvil n e k@nku,tl 

Zden~~ Skllvinek 233045123 ,denek.skrtvinek@nkU_CI 

Plvel VIJ,nl 231045160 , P<1Vel.vllil\l(Dnku_u 
HI I~ni porudl 

Mirtln Kodl 233045201 mirtin kovullnku.u 

Jan Ma,e! 233045202 I ~n.mue$C!lnku Cl 

ÚčtcviÍni, faktury Hani Mil,uov;i 231045204 I hilli,miunovi@nku_u 

SmilNili Jin Gregor 233045200 , '" II _,'eIO< CI nk,,_ tl , 

ttelpde<k , Helpde.k 2JJ04S111 I 160(IInku,Cl 
, 

Zhotovit e l uanovuje nhledujici kontakt n; o,oby-

o."'" JMtNO TELEFON MU 

System Joseof Zadl 274 005 S42 jzldl(Dil ..... com 

HI,j~nj poruch Toma~ Iv;illOve< 274005 S40 

Úttovani, faktury A.Iuandr Sto{es 274 OOS 523 a $10cestlllwil.tom 
, 

Sml",,"i A.Ieundr Slole$ 274 00SSB iSlocel(ll"I,,"II.com 

,,-.-.. 1. " ... ", 1~1 
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Phlo ..... o!_ 2 Smlouvy 
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v ~~ 
n,l~ UV enyc po !C uvl' tl' vset ny C Sl l. I ",chi se ř~ni skládá: d "h "j 

Nálev Popis 

767032-821 HP DLJBO Gen9 24SFF eTO Se .... er 

767032·Bll Europe - MI/Jli1ingual Locilization 

719048-L21 HP OLl80 Gen9 ES -16SOv) FIO Kit 

719048-821 HP Dl380 Gen9 ES·26SOv3 Kil 

728629-821 HP 32GB lR>t4 PC4-ZIJ3p·R Kit 

719112-821 HP 800GB 126 SAS ME Z.Sin EM se Hl SSD 

18SO&9·B21 HP 900GB 12G SAS lOK l .Sln se [NT HOD 

72706Q.B21 HP FluFabric 10Gb 2P SS6FLR·SFh Adptr 

749974-821 HP Smart ...... f3y P44Qa,/2G FIO Cantrolle. 

7272SO-B21 HP 12Gb DU80 Gen9 SAS hpander Ca'd 

615732-821 HP Ethernet 1Gb Z? 33lT Adptr 

665249-821 HP Ethe rnet 10Gb 2P S&OSFP ... Adpt, 

733660-821 HP W SFF Eny Install lIai! Kit 

720479-821 HP BOOW FS Plat HI Plg Pwr Supply Ki! 

E6US9ABE HP ILO Adv incf lyrTS U E-llU 

DTSE9Hf 8GB 8GB I(;ngston USB 2_0 OataT",veler SE9 

~ SFP. t.a,,'>Ceiv!'r lOGBASE·SR, Multimode, LC duple., DMI 

~ UT? kabely 

FO Pa!ch COrd, LC / LC, Multimode ';O/HS, Duplex, ,. 



, 

Přiloha l 3 Smlouvy 

PODROBNY CENOvY ROZPIS P{jEOMOU PtNfNf AESEN f v'>l 

" ~n3la docl ' ' VŘ hk ,m , omponen 

Nhn HW~. C ..... bez DPH Po<'et Cembez DPH Cena "'tml DPH 
y K~ x pottl "" ,. Ke za '"ieI;hDy 

iderujlíbce komponent) v Kt"lb kusů 

""" 
..., 

HP DUSO Gco9 2~ SFF CTO 
2& 610.00 Ke , 

S.1'\~r 
171 66O.00KC 36 Q..IUO Kč 20770 • . 60 Kč 

Ewopo· Muhilingual Loo:aIintion K< , ·Kč ·Kč _Kč 

HP DUlO Gen9 B-26so-.3 no 
2~ 1:;0.00 Kč , 1~1980.00 Ke 31 2IS,BO Ke 11026'-10;;č 

Kl' 
HP DUlO Gcn9 ES-26So-.3 Kit 25 0-40.00 Ke , I S 02~O.OO KC 31 SSO,40 Ke 111791).40 Ke 

Fa<I"'1' inl~!\,.,"«l K< , · I(č - Kč -Ke 

HP nGS 2R.,J PCJ ·2133p·R Kit 7 SHI,OO Kč " 360no.OO Ke H 700.10 "e H6 110,111 n 

FO<1"" in'<gtalrd -Ke " ·Ke K< ." 
HP 800GB IZG SAS ME Biti EM 

~6 950.00 Ke " se IC SSD 
S6j J OO.OO K č n83IJ.OOKe 611 71J.00 Ke 

FKI"'1 ;nl.pod -Ke " -Ke ·Ke ·Ke 
liP IlOOGB 12G SAS lOK 2.Slll se 

9110.00 Ke " 771120.00H 16193',lO KC 933 OH.!O Ke 
E:-THDD 

hOIar;. jn,.",lIed ·Ke " -Ke ·Ke -Ke 
HP Fk,rabric 10Gb 2P 556FLR· 
srp... Ad Ir 

S 610.00 I;;~ , 3~ 080.00 I;;~ 7 1 S6.80 I;;C ~ 1 236.10 I;;C 

F.elOI) inltgnttd ·I;;C , · I;;C · I;;C ·I;;C 

HP Sman Amt) N~o..r::G HO 6 130.00 I;;~ , 
Conm>11eJ 

36 7SG.00 1;;" i 713.80 I;;C ~~ roHO I;;e 

HP 12GbDGAOGen9SAS 7170.00 I;;C , 
E-mand.,. C.,.d 

~ i HO.oo 1;;" 9916.20l;;e S7 136.20 I;;C 

FXlory ,ntegnlOd -I;;" , ·I;;C ·Ke . I;;~ 

HP Elh<-rneIlGb lP 332T Adptr 2690.00 1;; " , 16 1~0.00 I;;C 3 ,39AG I;;C 19 ~29AO I;;C 

F:u:tDI) i:utgt3ltd ·I;;C , · I;;C ·M ·I;;C 

HP Eth<rntt 10Gb 1P S60SFP- 6590.00 I;;C , 
Adptr 

39 540.00 I;;~ 8 303.~O I;;C ~7I-iHOl;;C 

rOCl~ inltgnlN · I;;C , ·I;;C · I;;C -I;;" 

HP 2U SFF Ea.) Install Ra,1 I;;il 990.00 10.:" , 5 <J.i0.00 I;;~ I 2 ~ -.~O Io.:C - ISHO Io.:C 

F .. ,~ int~led · I;;C , ." ·I;;C -I;;" 

HP 10011. FS PI .. Hl Pill ""r 3 160.00 I;;C " 3- ""0.00 10.: " • %3;:0 1;;" ~~ a&3~O I;;e 

'" h I;;il 

FKl~ inlegnl<d -I;;C " ·Io.:C ·Ke ·Ke 

HP iLO Ad, iIIel I)r TS L E·L TI: ~ 100.00 Io.:C , H 800.00 I;;C - 301.00 Io.:~ J2 101.00 Io.:C 

Factof'o inul!J3!<d ·I;;C , ·Ke ·I;;C · I;;C 

HP Ooor do<:l \kd,wn!lem I 3~0.00 Ke , 
L<II1isIIC SVC 

s 2'::0.00 Io.:e 1 ~"6;:O Ke 9 9~6.:!O I;;e 

, .. 



, 

100,00 • 
~60,OO ; 

290.00 ,"C , 

2. CeM VMw~re VSA.N ~ 

2 Cen~ u JIOt kvtnuti laruky na doebnv MW I~ období 1 roku 

,"", C .... ~zOPH .. KC OPII 
Ctna .(tlat DPH 

." 
Záru~ u <Iod~ HW 16200.00 Kč 16 00~,OO KC 92201.00 Ke 

" e .... u poJ nulI ",,,, .. n, . . "'" pory tf e ,n rlltru "~ " ., ,. " Irt VSI oOd b" l k 

""" C .... bczDPH .KC OPII 
C .... ,'Celnt DPH 

,' Ke 
Sml,..,; podpon 16. 000.00 Ke H 280.00 Ke 20l 210,00 Ke 

se .nl U 1110<1 ' ,nu p,ac e ra , m. "'1$"' d a cse' ' pod 
""~ 

NO", ( ma bu DPH v Kč "'" 
C .... >'tClnt DPH 

~KC 

i'n<t na.;! ram<'C ~ ""', pod~ 1 200,00 Ke ~~2.00 Ke I ~ ~:.OO Ke , ""~ 

.. . 



till G: 
Akceptml po-oto kol -NÁVRH (Zhotovitel a Objedn;llfl up/esni al po podpisu Smlouvy) 

Konetné Ikceptllnl tHty upřesni iI nlvrhne ZhotOVItel I schvali Ob~dnltel T'(IO Ikceplltni testy muSl 
obsahovlt ni!e U\'edernl body 

r b lk ( l · trat Irt o " o . '" 'N "~ HW/SW 

/::1510 kroku Popis kroku Výstup lestOllhl I "" Provedl 

IKtu ",....- "" N. , Ood,ni HW HW je ni urlenim mlst' 

2 Montal HW HWje sprhn' 
zlmontován IlprOVOZll'n , Instllac .. uikladnit.o SW Vdke"; z,kl.dni SW je 
nllflStlloviin , UUadni nl~onflSurovi", Itypervilor Í" ' právn' 

hvl)l'rvi zoru nakonfílurov;!n 

5 Zprovo.zn'nlldminiSlrace Plipojeni na konzoli 

6 Teswv~ni rellmu vywk~ Je lunkŮli pfewlN~ni 
dostupno.tj jednotlivých zdrojů v r~mci 

inlr'Slru kt u'V . ",jkh 
dostupnost po celou dobu , THtOyi", relimu odolnostI vut; Infrastruktura funguje 

"V~dku v de,radOllilném ... limu 
bel vtMl ni provoz 

robu/ko i. 1 /unkrionfllity VSAN 

/::;slo kroku Popis kroku VVSluP tKtování I "" prowdl 

t .. stu výsledek "" N. , Schopnost pracovat s prostorem pro V Infrastruktuf .. lze 
virtuilní stroj v ri mci VMwar .. vlrtuilnl mol vyNolil. 
(crene. delele. mov .. ) smlZll1 plesunout 

v r;jmci uloMl~. 

2 TUlovánlw;iry lU11 Iy/lckeho Po ztrit' Je ulo!J~tě 
ulo!dt~ dostupné , Testová ... poruchy spo,..ni m"ll Po poroW .... spo",ni ~u 
l<I! ...... 'V i dostupnosti prost/lMI~ů prostf .. dky stilI' dostupni 

""'. , Ovil .. n' konzi"ence dil po obnovf Dita jwu koruist .. ntn; I J" 
I pOruchy obnov .. n pyvodn; stilV 

uloMI' 

5 Prov~/e", funkcionality vSph .. f O,sl"buovanv swilch Je 

OISI"bul .. d S .. "ch funkl", 



T b lk t j "" • JHDpo~nJ ~ 5roVDIJC,m, S)'!I~m)' OVDI~ 

ČIsIo kroku Popis; kroku yYstup IHlodnl I "" """'" 
IHtu .,.ysletJek " 

AJN , Propo,'tni ~ diskovými ~ubsystémy Ujolilt~ SA N 
Objedn~ rele ObJ4!dnlvatel~ jsou 

dostupn~ [rud, writ!, 
delete, trnte) 

2 Integrite S pŮl/odni inlrisln.oklurou Propo~ni S ESX VSI 2008 

"" umofllujici "'l~Jemnou 
mlHrati virtu~lnid! $lrojů , Pluun V'j"b~nych Vlfluiiluch V'ybrlne virtu.ilni moje 

~",erU VSI do nove infriStruktutV jsou pleSIJnuty a pln~ 
lunkln; 

Tb lk t 4 ' 1l~ "" • '" W I~J f)' • 
ČIsIo kroku PopIs krolcu VÝ'tup testováni I "" Provedl 

t estu .,.ysledek ". 
AJN , Sunoveni vykonnonnich hmitů PI~h~d vo;konnostnich 

~"'en.o limItů ~",~n.o [IOPS, pOCet 
VM, SPEC, , 

2 Sum,. .. e"; vykonnostnich liml\ů ce~ P/~hled vykonno~\nich 

IRfr"struUury hm, rů infra" n.okwry , T~lIovanl uloMt~ P/ehl<ed vYl<ono.t i ulohll~ 

pod tůznym ty~m zilHe 
[Flle ~",el, SQl databáze ) 

[napl. "pomO(; IO-meler, 
SQ\.· IO,FIO, ... J 

• TUlován l siťovych čá~ti P/ehled chov~ n; .rťoyVch 

p"'ků pod tůmy-mi typy 
zitUe 

• .. . . . . . . ObJednalel p"pou'u, aby Zhotovite l po vUJ4!mné dOhode poul Il p ro mfrenl vykonu vI,,"ni 
melodiku" pronředky, 



• 

USl H: 

OSOvý h rmonoc .... m priKi - NAvR H (I~D :D •. ltl " p '."~1 ol po podp,su smID~'.'Y) 

konfiny hifmonog'am praci upřesni lhoto ... ,tel Tento harmonogram musí obsahovat nil .. l,IV~deni 

l'k~dni d~~nj uSO\eho humono' .... mu 

bsJo kroku P09ÍS ktolw P«et dni 

, Oodávka komponent nově infrastruktury V$I- 2015. ~jj,h umlSu!n; " clo dalověho ' .. ntra u/.du , Instal." .. HW I $W kompo ..... m nové infr.,tn,JktutyVSI- 2015 a i<'jich , 
zprovoznenl v datovém centtu ullclu , Propojeni nově infrntruktur)' VSI se strukturami dnového cenili , 
1,1/161,1. 

• Plidin; dodaných hy~nlllorů pod sp,jivu vSphtre , 
, Zprovozněn, VSAN "čet'lt distribuov.nětw switclle. , 
6 T eS!OIf;inl fullkOoflilhty. dohodnu!' ziitflo,,-. lell , 
, Migrace zkvlebnich provOlnich "'rtujlniCh ~rv .. ni na nrukluru VSI , 
, Zprovoznini vybr""'fi:h ",rtuiilnKh ~rverii no, Hypt>rvi,orv VSI , 

S uloM!. na současně SAlt 

9 Pře"edeni vvb"nYCh virtu~lnkh ~Ne'ú na VS I do VSAN. vfetn~ jejich , 
illoMť" 

" A),cept.Jfn i testy. akceptice leJeni, , 
" Postvpne uvoln~ni wuČ,lInt VSI ~ ponechiini IbYVljicich hypeN'lorú , 

v provolu (vyu111J lbyvlJicich licenci) 

" Mel; vybriln' servery budou lařilllny servery, na klfrY<h je P'OvOlov~n SAP, SQL. Shil'epo;n t. 
b chan,r. 

. '. 


