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Kupní smlouva č. 2018/OZP/239/0 
 
 
Smluvní strany:  
 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 
je plátcem DPH 
 
 

 

dále jen jako „kupující“ 
 
 
a 
 

Simac Technik ČR, a.s. 

se sídlem: Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5 

zástupce: Ing. Dušan Bruoth – předseda představenstva 

IČ: 63079496 

DIČ: CZ63079496 

zapsaná v 
Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 
3190 

je / není plátcem DPH je plátcem DPH 

 
dále jen jako „prodávající“, 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
tuto kupní smlouvu: 

 
 

I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1x deduplikační úložiště 
Dell EMC DataDomain6300 a 1x licenci pro EMC NetWorker, jejichž podrobná specifikace je 
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně veškerých součástí, příslušenství, dokumentace a 
dalších věcí k tomu náležejících (dále společně jen jako „zboží“) a včetně poskytování technické 
podpory dle čl. IV. této smlouvy, převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a závazek 
kupujícího dodané zboží převzít a zaplatit za něj níže sjednanou kupní cenu.  

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti uvedené v příslušných právních 
předpisech, technických normách, v této smlouvě a dokumentech, které s ní souvisejí (např. 
v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídek nebo v objednávce kupujícího) a zaručuje, že 
si zboží tyto vlastnosti uchová nejméně po celou záruční dobu, jak je uvedena v čl. VI. této smlouvy. 

 

 
II. Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné právní ani faktické vady, a je způsobilé k jeho 
obvyklému užívání a ke stanovenému účelu. Dále prodávající prohlašuje, že je oprávněn převést 
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na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila 
poskytnout kupujícímu plnění dle této smlouvy.  

 

 
III. Předání a instalace zboží 

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu do 20 dnů od uzavření této smlouvy, a to v pracovní 
den v hodinách od 8:00 do 16:00 hodin v sídle kupujícího. Konkrétní datum a čas dodání zboží je 
prodávající povinen oznámit nejméně tři pracovní dny předem na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby kupujícího uvedenou níže. Kupující zajistí v uvedený čas vstup prodávajícímu či jeho 
zaměstnancům (případně jím pověřených osob) do objektu kupujícího v době potřebné k předání, 
instalaci a zprovoznění zboží.  

2. Prodávající a jeho zaměstnanci (případně jiné jím pověřené osoby) jsou v objektu kupujícího 
povinni dodržovat ochranná a bezpečnostní opatření, která jim kupující sdělí.  

3. Prodávající je povinen provést instalaci a zprovoznění zboží včetně provedení veškerých služeb, 
které jsou potřebné k tomu, aby kupující mohl zboží bez dalšího hospodárně, efektivně a účelně 
využít. 

4. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré věci, které jsou třeba 
k nakládání se zbožím a k jeho užívání (včetně případného software, práv, licencí, listin 
osvědčujících záruku za jakost zboží, dokladů osvědčujících práva průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví zboží, technické dokumentace vztahující se ke zboží, návodů k použití 
v českém jazyce atd.). 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží a práva z poskytnuté licence k software (pokud je 
k užívání zboží nutné poskytnutí licence) předáním zboží a podpisem vyplněného protokolu o 
dodání zboží, jehož nevyplněný vzor je přílohou č. 3 této smlouvy.  

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém 
případě smluvní strany do zápisu uvedou, že zboží nebylo převzato, které skutečnosti či vady 
bránily převzetí zboží a další důležité okolnosti. Prodávající splní své povinnosti až okamžikem 
řádného a úplného dodání bezvadného zboží ve specifikaci dle této smlouvy. V případě, že kupující 
převezme zboží, které neodpovídá této smlouvě, nemá to vliv na jeho práva z vad a záruk.  

 

 
IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena za veškerá plnění prodávajícího dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Celková cena plnění uvedená v příloze č. 2 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Součástí 
celkové ceny plnění jsou veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním, instalací a 
zprovozněním zboží, a to včetně dopravy a pojištění zboží do místa přejímky, cla, licencí a 
souvisejících služeb či plnění, kterých je k realizaci plnění v rozsahu této smlouvy potřeba. 
Součástí ceny plnění jsou dále také veškeré náklady prodávajícího na plnění jeho dalších 
povinností dle této smlouvy, včetně povinností vyplývajících z článku VI. této smlouvy Záruka za 
jakost a technická podpora.  

3. Cena plnění bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu (faktury), která musí mít 
veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, dále 
odkaz na tuto smlouvu a jejíž přílohou bude smluvními stranami oboustranně podepsaný protokol 
potvrzující předání a převzetí zboží. V opačném případě je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět 
prodávajícímu k doplnění a lhůta splatnosti ceny plnění pak začne běžet až od doručení bezvadné 
faktury kupujícímu. 

4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury bude 
30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Bude-li na faktuře uvedená kratší doba splatnosti, 
použije se doba splatnosti uvedená v této smlouvě. Má se za to, že lhůta splatnosti byla dodržena, 
pokud bude cena plnění poukázaná prodávajícímu v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího.  

5. V případě, že by hrozilo, že kupující může ručit za prodávajícím nezaplacenou daň z přidané 
hodnoty dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je 
kupující oprávněn uhradit část odměny prodávajícího ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty 
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na bankovní účet místně příslušného správce daně prodávajícího. Takový postup kupujícího se 
v rozsahu částky poukázané na účet správce daně považuje za řádné a včasné uhrazení ceny 
plnění prodávajícímu. 

 
 

V. Další povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající je povinen informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění 
této smlouvy. 

2. Prodávající je dále povinen zajistit náhradu újmy případně způsobené na majetku, funkčnosti 
informačních systémů a datech kupujícího či jeho smluvních partnerů, způsobené činností 
prodávajícího či osob, které k plnění smlouvy použil. Prodávající zajistí náhradu újmy mimo jiné 
i za škody způsobené nevypořádanými autorskými právy k software instalovanému prodávajícím 
či osobami, které k plnění smlouvy použil. 

 
 

VI. Záruka za jakost a technická podpora 

1. Prodávající tímto kupujícímu poskytuje záruku za jakost zboží a zaručuje se, že zboží bude po 
celou záruční dobu funkční a způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané 
vlastnosti.  

2. Záruční doba bude uvedena na dokladech předávaných se zbožím. Nebude-li na těchto dokladech 
záruční doba uvedena, nebo bude-li uvedena záruční doba kratší než 60 měsíců, platí, že záruční 
doba činí právě 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je 
oprávněn uplatnit práva z vad a záruky za jakost kdykoli v průběhu záruční doby. 

3. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně a bezodkladně poskytovat kupujícímu 
technickou podporu a odstraňovat vady dodaného zboží a poskytovat bezplatně další služby se 
záručním servisem a technickou podporou bezprostředně spojené. Prodávající se zavazuje 
reagovat na vadu nahlášenou kupujícím:  

- nejpozději do 4 hodin, pokud je vada nahlášena v pracovní den  

- první následující pracovní den, pokud je vada nahlášena mimo pracovní dny.  

Termín pro odstranění vady je do následujícího pracovního dne od oznámení vady kupujícím a 
probíhá v místě fyzického umístění zboží u kupujícího. V případě, že s ohledem na závažnost vady 
nebude možné vadu odstranit ve stanovené lhůtě, je prodávající povinen ve stanovené lhůtě 
poskytnout kupujícímu náhradní plnění stejné kvality až do doby odstranění vady.  

4. Kupující je oprávněn nahlašovat vady prodávajícímu:  

a) telefonicky na tel. číslo +420 283 061 281, nebo  
b) e-mailem (i bez elektronického podpisu) na e-mailovou adresu:help@simac.cz, nebo  
c) doporučenou poštou na adresu sídla prodávajícího, nebo 
d) do datové schránky prodávajícího, přičemž dnem doručení je nejpozději třetí den následující po 

dodání písemnosti do datové schránky prodávajícího. 

5. V případě nahlášení vady telefonicky či e-mailem je prodávající povinen obratem potvrdit nahlášení 
vady na e-mail kontaktní osoby kupujícího.  

 
 

VII. Licenční ujednání  

1. Prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává také software podléhající ochraně podle 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto poskytuje kupujícímu 
dle § 2358 a násl. občanského zákoníku licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví), 
a to formou licenčního ujednání v této kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o:  

a) nevýhradní licenci opravňující kupujícího k veškerým známým způsobům užití software, 
dostačující k běžnému i kupujícím  zamýšlenému užívání software a zachování jeho funkčnosti;  

b) licenci neomezenou územním rozsahem v počtu kusů vyplývajících z přílohy č. 1 této smlouvy;  
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c) licenci udělenou na dobu trvání majetkových práv;  

d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení podlicence či 
postoupení licence třetí osobě;  

e) licenci, kterou není kupující povinen využít.  

2. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v ceně plnění 
dle této smlouvy.  

 

 
VIII. Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací kupujícího, 
které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví. Prodávající je povinen zajistit zachování 
mlčenlivosti i u svých zaměstnanců, zástupců, případně i jiných spolupracujících třetích stran, pokud 
bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné jim takové informace pro účely této smlouvy poskytnout. 

2. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace, které 

(a) tvoří obchodní tajemství kupujícího (skutečnosti obchodní a technické povahy související 
s činností kupujícího), nebo se týkají činnosti kupujícího, jeho strategie, know-how, způsobu 
řízení, vnitřních předpisů a pracovních postupů, nebo 

(b) jsou chráněny nebo podléhají zvláštnímu režimu nakládání na základě příslušných právních 
předpisů (např. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v akt. znění nebo 
závazkových vztahů, jejichž účastníkem je kupující), nebo 

(c) jsou součástí informačního systému kupujícího, nebo se na ně vztahuje povinnost 
mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, nebo 

(d) budou kupujícím označeny za důvěrné, nebo 

(e) by v případě jejich prozrazení poškodily, nebo mohly poškodit kupujícího, 

a které nejsou veřejně dostupné. 

3. Prodávající se zavazuje: 

a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti, chránit je a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s 
plněním svých povinností dle této smlouvy,   

b) nevyužít, ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu nebo pro potřebu 
jakékoliv třetí osoby způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy či s touto smlouvou 
nebo jejím účelem nebo by přímo nebo nepřímo jakkoliv poškodil nebo mohl poškodit 
kupujícího, 

c) nezpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 
kupujícího, 

d) přijmout veškerá opatření k tomu, aby zavázal mlčenlivostí vymezenou tímto ustanovením 
také své zaměstnance, popř. jiné osoby, jejichž prostřednictvím bude předmět plnění 
zajišťovat. 

4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích podle tohoto článku trvá dále i po ukončení této 
smlouvy. 

 

 

IX. Smluvní sankce a možnost odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného zboží je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny plnění je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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3. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutím technické podpory, odstraněním vad nebo 
poskytnutím náhradního zboží podle čl. VI. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

4. Za porušení povinností prodávajícího týkajících se ochrany informací uvedených v čl. VIII. této 
smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení.  

5. V případě, že v důsledku byť nezaviněného jednání prodávajícího bude kupujícímu uložena 
jakákoli veřejnoprávní sankce či povinnost plnění ve prospěch třetí osoby, je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu plnou hodnotu této sankce, resp. plnění, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 
1 % tohoto plnění. 

6. Právo kupujícího požadovat ve všech uvedených případech kromě smluvní sankce i náhradu škody 
v plné výši není těmito ujednáními dotčeno. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 
dní ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě povinné smluvní straně. 

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy s okamžitou účinností odstoupit v případech, že:  

- některé z prohlášení prodávajícího v čl. II. této smlouvy se ukáže jako nepravdivé; nebo 

- při předání zboží je zjištěna vada zboží; nebo 

- po předání zboží bylo zjištěno více vad či opakovaný (více než 2x) výskyt jedné vady zboží; 
nebo 

- prodávající je v prodlení se splněním závazku vyplývajícího z této smlouvy o více než 30 dní.  

8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši.  

 
 

X. Závěrečná ujednání 

1. Kontaktní osobou kupujícího je: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 

2. Kontaktní osobou prodávajícího je xxx tel.:  xxx, e-mail: xxx 

3. Prodávající může postoupit pohledávku za kupujícím jen s výslovným předchozím písemným 
souhlasem kupujícího. 

4. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí českým právem. K řešení sporů z této smlouvy 
je příslušný obecný soud kupujícího.  

5. Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným či neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která jsou na něm nezávislá a umožňují plnění smlouvy v 
souladu s jejím účelem. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné 
či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které odpovídá zamýšlenému účelu původního 
ustanovení. 

6. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství a souhlasí s tím, 
aby tato smlouva včetně jejích případných změn a dodatků byla kupujícím s ohledem na jeho 
zákonné povinnosti zveřejněna. Smluvní strany souhlasí, že smlouva neobsahuje informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy 
může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Tuto 
smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na některou ze 
smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
Seznam příloh: 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Struktura nabídkové ceny 
Příloha č. 3 - Vzor protokolu o dodání zboží  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 Ing. Dušan Bruoth 
předseda představenstva 

Simac Technik ČR, a.s. 
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Příloha č. 1  

Technická specifikace dodávaného zařízení (pro všechna poptávaná zařízení) 

Specifikace dodávaného zařízení – uchazeč vyplní nabízenou konfiguraci tak, aby splňovala minimální 

požadavky zadavatele: 

Podrobná specifikace zboží 

Deduplikační diskové úložiště (1 ks) 

Dell EMC Data Domain 6300, licence NetWorker 

 

 
Minimální technické 

požadavky zadavatele 

splňuje 

(ANO/NE) 
Hodnota 

1 
Rozměr skříně maximálně 
2U. 

ano Výška DataDoamin6300 =  2U. 

2 
Čistá využitelná disková 
kapacita minimálně 30TB. 

ano Minimální čistá využitelná kapacita je  33 TB. 

3 

Možnost rozšíření čisté 
využitelné diskové 
kapacity minimálně na 

170 TB (přidáním dalších 
diskových polic). 

ano 
Uložiště je rozšiřitelné na kapacitu 178 TB (nutnost 
dokoupení externích polic s disky a licence.) 

4 
Minimální propustnost pro 
zápis 20 TB/h. 

ano 
Propustnost pro ukládání dat je  24TB/h.(při využití 
DD Boost) 

5 

Diskové úložiště musí mít 

síťovou konektivitu 
minimálně 4x 10/1GbE 

metalický port. 

ano Uložiště má tyto porty 4x 10/1 Gb Ethernet RJ 45  

6 
Diskové úložiště musí 
podporovat IPv4 a IPv6 

protokol. 

ano IPV4 i IPV6 jsou podporovány. 

7 
Podpora minimálně 200 
konkurenčních 
zálohovacích úloh. 

ano Podporuje až 270 paralelních zálohovacích úloh. 

8 

Diskové úložiště musí při 

ukládání dat využívat 
princip in-line deduplikace 
na cíli na principu 
variabilní délky bloku. 

ano 
Uložiště využívá in-line deduplikaci a variabilní délku 
bloku.( 4 až 12 KB datové bloky) 

9 

Diskové úložiště musí pro 

deduplikace využívat 
procesorový výkon a 

deduplikace nesmí být 
závislá na počtu a typu 
disků. 

ano 

Deduplikace je prováděna na procesorech, je tedy 

závislá pouze na výpočetním výkonu CPU, není 
závislá na počtu a typu disků 

10 

ochrana dat úrovně RAID 

6 s duální paritou, a SSD 
akcelerací pro 
deduplikační metadata 

ano 
Uložiště využívá RAID 6 s duální paritou a SSD pro 
akceleraci výkonu na deduplikační metadata. 

11 

Všechna zálohovaná data 
budou deduplikována v 

rámci jednoho diskového 
úložiště. 

ano 

Uložiště využívá globální deduplikace dat v rámci 
celého uložiště. Tj. všechny zálohovací úlohy mohou 

„deduplikovat“ na již uložené bloky a přenáší se 
pouze unikátní bloky dat 

12 

Diskové úložiště musí 
podporovat minimálně 
následující protokoly: 

CIFS, NFS, VTL, NDMP a 

FC; a musí umožnit jejich 
současné použití. 

ano 
Podporuje všechny uvedené protokoly a umožňuje 

jejich současné použití. 
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13 

Diskové úložiště musí 

umožňovat přímou 
integraci a kompatibilitu 
se zálohovacím softwarem 

EMC NetWorker, který je 
využíván v prostředí 
zadavatele. 

ano 

Uložiště umožňuje přímou integraci s EMC 

NetWorker. 
 

Kompatibilita - podrobnosti viz  

http://compatibilityguide.emc.com:8080/CompGuide
App/ 

 

14 
Diskové úložiště musí být 
použitelné jako NAS 

systém (file server). 

ano Uložiště lze použít jako NAS (volitelně CIFS / NFS). 

15 
Diskové úložiště nesmí 
vynutit změnu stávajícího 
zálohovacího schématu. 

ano 
Uložiště nevynutí změnu současného zálohovacího 
schématu, EMC NetWorker nativně podporuje 
DataDomain jako cíl záloh. 

16 

Diskové úložiště musí 

umožnit komprimaci 

ukládaných 
deduplikovaných dat. 

ano 
Umožňuje komprimaci ukládaných deduplikovaných 

dat na bázi algoritmů GZ, GZFAST a LZ. 

17 
Diskové úložiště musí být 
kompatibilní se 

standardem OpenStorage. 

ano Uložiště je kompatibilní se standardem OpenStorage. 

18 
Diskové úložiště musí 
podporovat zálohu VMDK 
přes NAS. 

ano 
DataDomain6300 zálohu VMDK souborů přes NAS. 

podporuje 

19 

Diskové úložiště musí 

umožnit distribuci 
deduplikačního algoritmu z 
cílového (deduplikačního 
úložiště) na zdrojové 
zařízení (backup klienta 
nebo backup server) z 

důvodu výkonu a 

škálovatelnosti prostředí. 

ano 

Možnost výběru akcelerace deduplikačního algoritmu 
na zdroj pro vyšší výkon a škálovatelnost prostředí. 

Výběr je možný de-facto pro každou zálohovací úlohu 
pro širší možnost konfigurace 

20 

Diskové úložiště musí 
disponovat funkcí 
multitenancy (logické 
dělení diskového prostoru 

pro různé skupiny 
uživatelů s právy pouze na 
tyto logické jednotky s 
možností definice tenant 
administrator). 

ano 
DataDomain6300 podporuje multitenancy – SMT, lze 
nastavit tenant administrator 

21 

Diskové úložiště musí 

umožnit rychlou a 
snadnou tvorbu R/W 
snapů zálohovaných dat 

pro potřeby testování 
scénářů Disaster 
Recovery. 

ano 
Podpora zapisovatelných snapshotů – základní 

funkcionalita. 

22 

Diskové úložiště musí mít 
licencované replikace do 
záložní lokality (pokud je 
licence vyžadována). 

ano 
Uložiště umožňuje replikace do záložní lokality – 
pro DataDomain6300 replikační licence již v ceně 

zařízení. 

23 

Diskové úložiště musí 

replikovat pouze 
deduplikovaná 
zkomprimovaná data. 

ano 
Jsou replikována pouze zkomprimovaná a 
deduplikovaná data. 

24 

Diskové úložiště musí 
podporovat následující 

scénáře pro replikaci: 1:1, 
N:1 a kaskádovou 

replikaci. 

ano Uvedené scénáře jsou podporovány. 

25 
Replikaci musí být možno 
spustit ve stejném čase 

ano 
Replikace nemá vliv na zálohu a lze je spouštět 
současně. 
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jako zálohu bez dopadu na 

výkon zálohy. 

26 

Diskové úložiště musí 

umožnit řízení replikace v 
prostředí zálohovacího 
SW. 

ano 
V prostředí NetWorker  za použití funkcionality Clone 
Control Replication/Action 

27 

Diskové úložiště musí 
umožnit funkcionalitu 

šifrování replikačního 
toku. 

ano 
Diskové uložiště umožňuje šifrování replikačního 

toku. 

28 

Diskové úložiště musí 
umožnit kontrolu a správu 
využití pásma pro 
replikace dat. 

ano 
Podpora kontroly a správy využití pásma pro 
replikace dat, tzv. throttling 

29 

Diskové úložiště musí 

disponovat interním 
algoritmem pro neustálou 
kontrolu zdraví uložených 
dat a v případě poškození 

provést jejich 
automatickou obnovu. 

ano 

Uložiště provádí pravidelnou kontrolu kvality 

uložených dat a v případě poškození provede 
automatickou opravu / obnovu – je to základní 
funkcionalita DataDomain6300. 

30 

Diskové úložiště musí 
zajišťovat ochranu dat 
minimálně na úrovni 
duální diskové parity. 

ano 
Diskové uložiště umožňuje ochranu dat na úrovni 
duální diskové parity.Diskový subsystém s ochranou 
RAID6 + hot spare disk 

31 

Diskové úložiště musí 
obnovovat data vždy z 
deduplikovaného a 
komprimovaného stavu, 
není přípustný mezikrok 

(např. externí disková 

cache). 

ano 
Diskové pole obnovuje data přímo z deduplikovaných 
a komprimovaných dat. Nejsou třeba žádné 
mezikroky. 

32 

Diskové úložiště musí 
umožnit shreding 
smazaných dat – 
vícenásobný přepis 

smazaných bloků. 

ano 
možnost shreddingu smazaných dat - vícenásobný 
přepis smazaných bloků. 

33 

Diskové úložiště musí 
obsahovat algoritmy pro 
kontrolu a verifikaci 
konzistence a čitelnosti 
uložených dat. 

ano 
DataDomain6300 kontroluje konzistenci a čitelnost 
uložených dat mechanismem Data Invulnerability 
Architecture 

34 

Diskové úložiště musí 
umožnit správu 
prostřednictvím webového 

rozhraní. 

ano 
Uložiště umožňuje správu přes webové rozhraní (http 
/ https) 

35 
Diskové úložiště musí 
poskytovat funkcionalitu 
automatického reportingu. 

ano 
Diskové uložiště umožňuje automatický reporting – 
DataDomain Management Centre. 

36 

Diskové úložiště musí 
umožnit správu na 
principu rolí s různými 

typy oprávnění. 

ano 
Uložiště umožňuje správu na principu rolí s různými 
úrovněmi oprávnění pro správce zařízení. 

37 

Servisní podpora výrobce 
na nově pořizovaný 
hardware i software 
diskového úložiště – 5 let, 

24x7, response time 4 hod 
na kritické závady 

 
Součástí nabídky je podpora výrobce na úrovni 
ProSupport Mission Critical 24x6 – 60 měsíců: odezva 
4 hod na kritické incidenty 

38 

Dodávka licence pro 10TB 
záloh Boost pro zálohovací 
sw NetWorker včetně 

 

Licence pro zálohovací software NetWorker, 
opravňující zálohovat protokolem BOOST na 
DataDomain – kapacita 10 TB. Součástí nabídky je i 
maintenance na 1 rok pro tuto licenci 
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maintenance na 12 měsíců 

pro tuto licenci 

39 

Jsou požadovány 

následující instalační práce 
v adrese OZP, Roškotova 
1225/1: instalace do 
racku, zprovoznění 
v prostředí zálohovacího 
systému NetWorker, 

migrace dat ze stávající 
DataDomain2500. 
Dále jsou požadovány tyto 
práce v prostředí firmy 
Novicom: Doprava a 
instalace stávající 

DataDomain2500, 

zprovoznění v prostředí 
zálohovacího systému 
NetWorker, migrace dat ze 
stávajících 
DataDomain620. 

 

OZP. Roškotova: 
Instalace DataDomain6300 do racku 

Zprovoznění 
Implementace ve stávajícím prostředí NetWorker 
Migrace dat ze stávající DataDomain2500 
Deinstalace DataDomain2500 
Doprava DD2500 do fy Novicom 
 

Novicom 
Instalace DataDomain2500 do racku 
Zprovoznění 

Implementace ve stávajícím prostředí NetWorker 
Migrace dat ze stávajícícg DataDomain620 
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Příloha č. 2 Struktura nabídkové ceny 

 
 

Struktura nabídkové ceny 

 

Cena za zařízení DataDomain6300 v Kč bez DPH:  982 730 Kč 

Cena záruky 60 měsíců v Kč bez DPH:  555 360 Kč 

Cena za zařízení včetně záruky v Kč bez DPH (včetně záruky):  1 538 090 Kč 

 

Cena prací spojených s dodáním a instalací v Kč bez DPH:  65 500 Kč 

Cena prací spojených s dodáním a instalací  v Kč včetně DPH:  79 255 Kč 

 

Cena software (licencí) pro zařízení NetWorker v Kč bez DPH:  179 730 Kč 

Cena záruky (podpory) pro software 60 měsíců v Kč bez DPH:  37 750 Kč 

Cena software (licencí) včetně záruky (podpory) v Kč bez DPH: 217 480 Kč 

*platí pouze, jsou li součástí dodávaného zařízení licence, v opačném případě se tato 
položka neuvádí a tedy ani nevyplňuje 

 

Celková cena za veškerá plnění v Kč bez DPH:  1 821 070 Kč 

Celková cena za veškerá plnění v Kč včetně DPH:  2 203 495 Kč 
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Příloha č. 3 
Vzor protokolu  
 
 

PROTOKOL  č.      

O DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Č. objednávky/smlouvy OZP: 

 

Předmět plnění: 

Označení Název/Popis Množství Sériové číslo Zjištěné vady 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dodáno na adresu: 
 
 

Dne:  

Zboží                 a)  bylo převzato                                          b) nebylo převzato* 

Důvod nepřevzetí zboží: 
 

 

 
Prodávající: 
 
Adresa: 
 

 
Kupující: 
 
Adresa: 
 
 
 

 

 
*nehodící se škrtne. 


