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Smlouva o dodání  
- SAN switche, část D 

uzavřena v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Č.j. Objednatele: PPR-34360-34/ČJ-2018-990656 

Smluvní strany:  

Česká republika  -  Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 
IČO:       00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Zastoupená:  plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 
 
 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
 
STORAGE ONE, a. s.  
 
Sídlo:     Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 
IČO:    02301245 
DIČ:    CZ02301245 
Zastoupená:   Milanem Hliňákem, předsedou představenstva  
 
Bankovní spojení:  
    
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 19458 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 

 (dále jen „Smlouva“) 
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PREAMBULE 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce 
s názvem „Modernizace síťových prvků – část D“ ev. č. NEN: N006/18/V00030687 (dále 
též „Veřejná zakázka“). 

2. Tato Smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami verze Koupě 01/18, které tvoří 
Přílohu č. 1 Smlouvy. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat: 
 
a) Plnění A -  SAN switche; 
b) Plnění B – Instalační práce, Implementace; 
c) Plnění C – Práce na objednávku, 
 
 dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, (dále též „Předmět koupě“).  
 

1.2. Objednatel se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit Dodavateli kupní cenu.   
 

2. KUPNÍ CENA 

2.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou kupní 
cenu. 

2.2. Celková kupní cena za Předmět koupě je 2 254 844,00 Kč bez DPH (slovem 
dvamilionydvěstěpadesátčtyřitisícosmsetčtyřicetčtyři korun českých), 2 728 361,24 Kč 
s DPH (slovem dvamilionysedmsetdvacetosmtisíctřistašedesetájedna korun českých a 
dvacetčtyři haléřů)). 

2.3. Specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu, 
který tvoří přílohu faktury, oběma Smluvními stranami.  

3.2. Adresa Objednatele pro doručení faktury je: 

             Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
             poštovní schránka 62/ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ  

4.1. Místem plnění je: 

- objekt Objednatele v Praze, bude specifikován po uzavření Smlouvy. 

4.2. Plnění A dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy je Dodavatel povinen dodat do 8 týdnů od účinnosti 
Smlouvy, Plnění B dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy tj. první předání do zkušebního provozu je 
Dodavatel povinen dodat do 12 týdnů od účinnosti Smlouvy. Akceptace ze strany Dodavatele 
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tj. řádné ukončení zkušebního provozu, musí být provedena nejpozději do 30. 4. 2019. Plnění 
C dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy může být ze strany Objednatele čerpáno po dobu 60 měsíců od 
účinnosti Smlouvy. 

5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.  

5.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění 
poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol resp. dodací list: 

 za Dodavatele:   
    
    

 za Objednatele:  
    

5.3. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených, 
jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé 
Smluvní straně bez zbytečného odkladu.   

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

6.1. Kontakt na helpdesk Dodavatele pro hlášení závad: 

6.2. Smluvní strany si odlišně od obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, 
sjednaly záruku na Předmět koupě, a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 2. 

7. PRAVIDLA PUBLICITY – POVINNOSTI DODAVATELE 

7.1. Část předmětu plnění, který je v Příloze č. 3 označen značkou „EU“ je financován 
z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je „Modernizace 
databázového a dohledového centra Policie ČR, registrační číslo ISF/2/06“, Na dodávku 
takto označené části předmětu plnění se vztahují ustanovení dle tohoto článku 7 Smlouvy. 

7.2. Na faktuře části plnění označené v Příloze č. 3 značkou „EU“ musí být uveden název 
projektu, a to „Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR, registrační 
číslo ISF/2/06“. Na předmět plnění označený v Příloze č. 3 Smlouvy značkou „EU“ musí 
Dodavatel vystavit samostatnou fakturu. 

7.3. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost oprávněným kontrolním orgánům při výkonu 
kontroly (auditu) týkajícího se realizovaného projektu Modernizace databázového a 
dohledového centra Policie ČR, registrační číslo ISF/2/06“. Dodavatel je povinen 
archivovat originální dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy po dobu 10 let 
od předání plnění dle této Dohody, nebo minimálně do konce roku 2028, což zahrnuje 
zejména smlouvu, dodatky, originály účetních dokladů a další související dokumentace. 

7.4. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektu dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito 
pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto 
pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Dodavatele bezodkladně informovat. 
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

8.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.  

8.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platnosti 
originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 
(jeden) stejnopis s platnosti originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně 
tj. ne elektronicky. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že text Smlouvy obsahuje v některém ustanovení 
úpravu odlišnou od znění textu Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 
1 Smlouvy, tak platí znění, které bylo ustanoveno ve Smlouvě nebo v její Příloze č. 2 nebo 
v Příloze č. 3. 

8.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

           Příloha č. 1 – „Všeobecné obchodní podmínky verze Koupě 01/18“ 
           Příloha č. 2 – „Specifikace předmětu plnění “ 
           Příloha č. 3 – „Specifikace ceny“ 
 
 

 
 

V Praze dne ………….           V Praze dne ……………. 

 

 

Objednatel:                                                                            Dodavatel:           

                               

…………………..                                                                   ………………….. 
Česká republika - Ministerstvo vnitra                                      STORAGE ONE, a. s.  
plk. Mgr. Pavel Osvald             Milan Hliňák                                
ředitel ŘPVS PP ČR             předseda představenstva   
             

 

 

 

Mgr. Pavel 

Osvald

Digitálně podepsal 

Mgr. Pavel Osvald 

Datum: 2019.03.15 

10:06:43 +01'00'

Milan 

Hliňák

Digitálně podepsal 

Milan Hliňák 

Datum: 2019.03.21 

10:51:17 +01'00'
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V�EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

verze KOUP! 01/18 

 

V�eobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s § 1851 a násl. zákona è. 89/2012, obèanský zákoník a 
zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek. 

  

P"EDM!T OBCHODNÍCH PODMÍNEK A 

DEFINICE POJM# 

 

P$edm%t V�eobecných obchodních podmínek  
Tyto V�eobecné obchodní podmínky upravují podmínky 
pro závazkový vztah vzniklý na základì smlouvy, která je 
výsledkem zadávacího øízení uskuteènìného dle zák. è. 
134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek (dále také  
jen �Smlouva�) a která je uzavøena mezi smluvní stranou 
Èeská republika  -  Ministerstvo vnitra, IÈO 00007064, se 
sídlem Nad �tolou 936/3, PSÈ 170 34,  Praha (dále také 
jen �Objednatel�) a druhou smluvní stranou dodavatelem 
(dále také jen �Dodavatel�). 
 

Objednatel  

Objednatel dle tìchto V�eobecných obchodních podmínek 
je veøejným  zadavatelem  ve smyslu zák. è. 134/2016 Sb., 
o zadávání veøejných zakázek. 
 

Dodavatel  
Dodavatel dle tìchto V�eobecných obchodních podmínek 
je osobou, se kterou Objednatel uzavírá Smlouvu na 

základì výsledkù pøíslu�ného zadávacího øízení 
uskuteènìného dle zák. è. 134/2016 Sb., o zadávání 
veøejných zakázek.  

 

Pln%ní  
Plnìním dle tìchto V�eobecných obchodních podmínek se 

rozumí pøedmìt závazku, který vznikl ze Smlouvy 

uzavøené  mezi Objednatelem a Dodavatelem, na základì 
výsledkù pøíslu�ného zadávacího øízení uskuteènìného dle 
zák. è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek.  

 

Smluvní strany  
Smluvními stranami se dle tìchto V�eobecných 
obchodních podmínek rozumí Objednatel a Dodavatel 

spoleènì. 
 

Závaznost obchodních podmínek  
Tyto v�eobecné obchodní podmínky urèují závazným 
zpùsobem podmínky Smlouvy, které jsou souèástí. 

1. CENA ZA PLN!NÍ  

1.1. Cena za Plnìní stanovena ve Smlouvì je cenou 

koneènou, nejvý�e pøípustnou, nepøekroèitelnou, 

vèetnì ve�kerých licenèních poplatkù, nákladù 
na dopravu, cel, nákladù na balení, doruèení 
apod. a jsou v nich zohlednìna rizika, bonusy, 
slevy a dal�í vlivy ve vztahu k celkové dobì 
plnìní dle Smlouvy. Takto stanovena cena  

 

zahrnuje i náklady na cestu a práci technika pøi 
servisních výjezdech, cenu náhradních dílu, 
servis v místì instalace, pokud není stanoveno 
ve Smlouvì jinak.  

1.2. Cena za Plnìní bude upravena o pøípadnou 
zákonnou procentní zmìnu danì z pøidané 
hodnoty, a to ode dne úèinnosti  pøíslu�né 
zmìny dle právních pøedpisù. 

1.3. Cena za Plnìní je v korunách èeských, pokud 

není stanoveno ve Smlouvì jinak. 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Objednatel zaplatí cenu za Plnìní stanovenou ve 
Smlouvì na základì Dodavatelem vystavené 
faktury. 

2.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnù 
ode dne podpisu pøíslu�ného akceptaèního 
protokolu resp. dodacího listu obìma 
Smluvními stranami 

2.3. Splatnost øádnì vystavené faktury je 30 dnù od 
data jejího prokazatelného doruèení Objednateli 
na adresu uvedenou ve Smlouvì, s výjimkou 
pøípadu, kdy faktura doruèená v termínu od 
1.12. daného roku do 31.1. následujícího roku je 

splatná ve lhùtì 60 dnù od data jejího 
prokazatelného doruèení Objednateli.  

2.4. Faktura musí obsahovat èíslo Smlouvy, 

nále�itosti obchodní listiny dle zákona è. 
89/2012 Sb., obèanský zákoník a v pøípadì, �e 
Dodavatel je plátce danì z pøidané hodnoty, tak 
i nále�itosti   daòového dokladu dle  zákona è. 
235/2004 Sb., zákon o dani z pøidané hodnoty. 

V pøípadì, �e faktura nebude mít odpovídající 
nále�itosti nebo nebude vystavena v souladu se 

Smlouvou, Objednatel je oprávnìn odmítnout 
Dodavateli uhrazení po�adované platby na 
základì nesprávnì vystavené faktury a je  
oprávnìn nesprávnì vystavenou fakturu zaslat 
zpìt Dodavateli. Lhùta splatnosti faktury plyne 

od prokazatelného doruèení øádnì vystavené 
faktury Objednateli. Dodavatel je povinen 

doruèit Objednateli 1 originál faktury a 1 kopii 
vystavené faktury. 

2.5. Cena za Plnìní uvedena na faktuøe se pova�uje 
za uhrazenou okam�ikem odepsání pøíslu�né 
finanèní èástky z bankovního úètu Objednatele 
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uvedeného ve Smlouvì v prospìch bankovního 
úètu Dodavatele uvedeného v Smlouvì. 

2.6. Pøílohou faktury jsou originály pøíslu�ných 
akceptaèních protokolù resp. dodacích listù 
podepsaných oprávnìnými zástupci obou 
Smluvních stran, jinak Objednatel nebude 
fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptaèní 
protokol resp. dodací list obsahuje pøehled 
poskytnutého Plnìní, tak aby bylo mo�né 
poskytnuté Plnìní, které je pøedmìtem fakturace 

jednoznaènì identifikovat.  

2.7. Objednatel neposkytuje Dodavateli finanèní 
zálohy na pøedmìt Plnìní. 

3. ODPOV!DNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

3.1. Dodavatel poskytuje na poskytnuté Plnìní 
smluvní záruku v délce 24 mìsícù od øádného 
pøedání Plnìní tj. od podpisu akceptaèního 
protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího 
pøevzetí øádnì poskytnutého Plnìní obìma 
Smluvními stranami. Objednatel je povinen 
uplatnit reklamovanou vadu bez zbyteèného 
odkladu. 

3.2. Dodavatel zaruèuje a odpovídá za to, �e pøedané 
Plnìní odpovídá specifikaci sjednané ve 
Smlouvì, je bez faktických vad a právních vad. 
Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, �e vìc 
bude po urèitou dobu zpùsobilá k pou�ití pro 
obvyklý úèel nebo �e si zachová obvyklé 
vlastnosti. 

3.3. Dodavatel odpovídá za to, �e Plnìním dle 

Smlouvy nebude zasa�eno do práv tøetích osob, 
a to vèetnì práv k pøedmìtùm du�evního 
vlastnictví. 

3.4. Nebyla-li do okam�iku uplatnìní reklamace 

vady Plnìní uhrazena celá smluvní cena za 
Plnìní, Objednatel není v prodlení s úhradou 
smluvní ceny a� do úplného vyøe�ení reklamace.  

3.5. Uplatnìním nároku z odpovìdnosti za vady není 
dotèen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

3.6. Záruèní doba nebì�í po dobu, po kterou trvá 
vada, za kterou odpovídá Dodavatel, a to od 

doby oznámení vady Objednateli a� do jejího 
úplného odstranìní Dodavatelem. 

4. SANKCE 

4.1. Dodavatel je povinen v pøípadì prodlení 
s plnìním závazkù dle Smlouvy uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve vý�i 0,5% 

z celkové ceny pøedmìtu Plnìní s DPH uvedené 
ve Smlouvì, a to za ka�dý den prodlení resp. za 

ka�dou hodinu prodlení, dle toho, zda je lhùta 
Plnìní ve Smlouvì urèena  ve dnech nebo 

hodinách, pokud není ve Smlouvì stanoveno 

jinak.  

4.2. V pøípadì prodlení Objednatele s úhradou øádnì 
vystavených a doruèených faktur, je Dodavatel 

oprávnìn po�adovat zákonný úrok z prodlení. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, �e závazek zaplatit 
smluvní pokutu nevyluèuje právo na náhradu 
újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno 

jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu 
povinnosti splnit své závazky.  

4.4. Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou 

splatné ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení 
písemné výzvy oprávnìné Smluvní strany k její 
úhradì povinnou Smluvní stranou, není-li ve 

výzvì uvedena lhùta del�í.  

5. PODDODAVATELÉ 

5.1. Dodavatel je oprávnìn poskytovat plnìní dle 
této Smlouvy prostøednictvím poddodavatele 
pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil 
v rámci podání nabídky v zadávacím øízení na 
veøejnou zakázku a pouze prostøednictvím tam 
uvedených poddodavatelù. Ve v�ech ostatních 
pøípadech je Dodavatel oprávnìn poskytovat 
plnìní prostøednictvím poddodavatele pouze 
s pøedchozím písemným souhlasem 
Objednatele.  

5.2. Za plnìní poddodavatelù Dodavatel odpovídá 
jako za své plnìní, vèetnì odpovìdnosti za 
dùsledky vzniklé. 

6. LICENCE 

6.1. V pøípadì, �e pøedmìtem plnìní dle Smlouvy je 
i plnìní, které naplòuje znaky autorského díla 
dle zákona è. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o 
zmìnì nìkterých zákonù (dále jen �autorský 
zákon�), a jedná se o tzv. standardní software, 
øídí se poskytovaná licence standardními 
licenèními podmínkami dodaného softwarového 
produktu s tím, �e Objednatel má nevýhradní, 
pøenosné, èasovì a územnì neomezené právo 
u�ít autorské dílo ke v�em zpùsobùm u�ití 
v souladu s úèelem   Smlouvy, pokud není ve 

Smlouvì stanoveno jinak. 

7. P"EVOD VLASTNICTVÍ A P"ECHOD 
NEBEZPE&Í �KODY  

7.1. Pøevzetím Pøedmìtu koupì pøechází na 
Objednatele nebezpeèí �kody a Objednatel 

nabývá k pøedmìtu Plnìní vlastnické právo. 

8. ML&ENLIVOST A D#VERNÉ 
INFORMACE 

8.1. Smluvní strany se zavazují, �e nezpøístupní tøetí 
osobì dùvìrné informace, okolnosti a údaje, 
které se dozvìdìly nebo získaly v souvislosti 

s realizaci pøedmìtu Plnìní Smlouvy, ani je 

neposkytnou jiným osobám bez pøedchozího 
výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. 
Toto ustanovení upravující ochranu dùvìrných 
informací se nevztahují na informace, které je 
nutno zveøejnit, poskytnout nebo sdìlit dle 
platných právních pøedpisù vèetnì práva EU 
nebo závazného rozhodnutí oprávnìného orgánu 
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veøejné moci. Dodavatel výslovnì souhlasí se 
zveøejnìním celého textu Smlouvy, a to vèetnì 
v�ech Pøíloh.  

8.2. Za dùvìrnou informaci se rovnì� pova�uje 
obchodní tajemství ve smyslu obèanského 
zákoníku. 

8.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli 
v souvislosti s realizaci pøedmìtu Plnìní   
Smlouvy se pova�ují za dùvìrné, pouze pokud 
na jejich dùvìrnost Dodavatel Objednatele 
pøedem písemné upozornil a Objednatel 
Dodavateli písemnì potvrdil svùj závazek 
dùvìrnost tìchto informací zachovávat. Pokud 
jsou dùvìrné informace Dodavatele 
poskytovány v písemné podobì anebo ve formì 
textových souborù na elektronických nosièích 
dat (médiích), je Dodavatel povinen upozornit 
Objednatele na dùvìrnost takového materiálu 
rovnì� jejím vyznaèením alespoò na titulní 
stránce nebo pøední stranì média. 

8.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
pouèit ve�keré osoby, které se na jejich stranì 
budou podílet na plnìní Smlouvy, o vý�e 
uvedených povinnostech mlèenlivosti a ochrany 
dùvìrných informací a dále se zavazují 
vhodným zpùsobem zajistit dodr�ování tìchto 
povinností v�emi osobami podílejícími se na 
plnìní Smlouvy. 

8.5. Za dùvìrné informace Objednatele se dále 
bezpodmíneènì pova�ují ve�kerá data, která 
obsahuje systém Objednatele, která do nìj mají 
být, byla nebo budou Dodavatelem, 
Objednatelem èi tøetími osobami vlo�ena i data, 
která z nìj byla získána. Bez ohledu na ostatní 
ustanovení této Smlouvy jsou za dùvìrné 
informace Objednatele pova�ovány té� zdrojové 
kódy informaèního systému Objednatele, jejich� 
poskytnutí tøetí osobì by mohlo ohrozit 
bezpeènost dat Objednatele v tomto nebo jiném 
informaèním systému. 

8.6. Bez ohledu na vý�e uvedená ustanovení se za 
dùvìrné nepova�ují informace, které: 

a) se staly veøejnì pøístupnými, bez toho, aby tímto 
zveøejnìním do�lo k poru�ení  právních 
povinností; 

b) mìla jedna ze Smluvních stran prokazatelnì 
k dispozici ji� pøed uzavøením Smlouvy a 
zároveò pokud nejsou pøedmìtem povinnosti 
mlèenlivosti na základì jiné smlouvy uzavøené 
mezi Smluvními stranami;  

c) jsou prokazatelnì výsledkem postupu, pøi 
kterém k nim pøijímající Smluvní strana dospìje 
nezávisle, a to vlastní èinností bez ohledu na 
plnìní Smlouvy;   

8.7. Právo u�ívat, poskytovat a zpøístupnit dùvìrné 
informace tøetím osobám mají Smluvní strany 
pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro 

øádné plnìní práv a povinností vyplývajících ze 

Smlouvy. 

8.8. Ukonèením úèinnosti  Smlouvy z jakéhokoliv 
dùvodu nezaniká úèinnost ustanovení tohoto 
èlánku Smlouvy upravujících povinnosti 
mlèenlivosti a úèinnost ustanovení o sankcích. 

Úèinnost tìchto ustanovení pøetrvá bez omezení 
i po ukonèení úèinnosti této Smlouvy. 

9. Ú&INNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

9.1. Ukonèením úèinnosti Smlouvy nejsou dotèena 
ustanovení Smlouvy a tìchto V�eobecných 
obchodních podmínek týkající se nárokù 
z odpovìdnosti za vady, nárokù z odpovìdnosti 
za újmu a nárokù ze smluvních pokut, 
ustanovení o ochranì informací, ani dal�í 
ustanovení, z jejich� povahy vyplývá, �e mají 
trvat i po zániku úèinnosti Smlouvy. 

9.2. Smlouvu lze dále ukonèit písemnou dohodou 
Smluvních stran, její� souèástí bude i 
vypoøádání vzájemných závazkù a pohledávek. 

9.3. Ka�dá ze smluvních stran mù�e od Smlouvy 

odstoupit v pøípadech stanovených Smlouvou 

nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 
1978 a ust. § 2002 a násl. obèanského zákoníku 

a za podmínek § 2004 a § 2005 obèanského 
zákoníku. Úèinky odstoupení od Smlouvy 

nastávají dnem doruèení oznámení o odstoupení 
pøíslu�né Smluvní stranì.  

9.4. Objednatel je dále oprávnìn odstoupit od 
Smlouvy, jestli�e bylo insolvenèním soudem 
vydáno rozhodnutí o zpùsobu øe�ení úpadku 
Dodavatele jako�to dlu�níka v insolvenèním 
øízení; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo 
dojde k jinému, by� jen faktickému podstatnému 
omezení rozsahu jeho èinnosti, které by mohlo 

mít negativní dopad na jeho zpùsobilost plnit 
závazky podle této Smlouvy. 

9.5. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy také 
tehdy, pokud Dodavatel pøestane splòovat 
podmínky   základní a profesní zpùsobilosti 
nebo technické kvalifikace stanovené 
v zadávacích podmínkách na realizaci veøejné 
zakázky, výsledkem které je Smlouva. 

10. KONTROLY A AUDITY 

10.1. Dodavatel je povinen spolupùsobit jako osoba 
povinná pøi výkonu finanèní kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní 
kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých 
zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a poskytnout Objednateli i 
kontrolním orgánùm pøi provádìní finanèní 
kontroly nezbytnou souèinnost. 

10.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, �e práva vý�e 
uvedených kontrolních institucí provádìt audity, 
kontroly a ovìøení se budou stejnou mìrou 
vztahovat, a to za stejných podmínek a podle 
stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele 
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èi jakoukoli jinou stranu, která má prospìch z 
finanèních prostøedkù poskytnutých v rámci 
Smlouvy. 

11. OBECNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou 

péèi, podle nejlep�ích znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávnìné zájmy Objednatele 
a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo 

s pokyny jím povìøených osob. Dodavatel je 

povinen upozoròovat Objednatele 

v odùvodnìných pøípadech na pøípadnou 
nevhodnost pokynù Objednatele. 

11.2. Smluvní strany se výslovnì dohodly, �e 
Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu 
majetkovou i za újmu nemajetkovou.  

11.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na 

v�echny okolnosti, které by mohly vést pøi 
plnìní Smlouvy k omezení èinností nebo 
ohro�ení chodu Objednatele, zejména pak ve 
vztahu k jím pou�ívaným produktùm, zaøízením, 

programovému vybavení a prostøedí. 

11.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na 

potenciální rizika vzniku �kod a vèas a øádnì dle 
svých mo�ností provést taková opatøení, která 
riziko vzniku �kod zcela vylouèí nebo (pokud je 
nelze zcela vylouèit) v maximální mo�né míøe 
sní�í. Jde-li o zamezení vzniku �kod 
nezapøíèinìných Dodavatelem, má Dodavatel 
právo na úhradu nezbytných a úèelnì 
vynalo�ených nákladù odsouhlasených pøedem 
Objednatelem. 

11.5. Dodavatel je povinen upozoròovat Objednatele 
vèas na v�echny hrozící vady èi výpadky svého 
plnìní, jako� i poskytovat Objednateli ve�keré 
informace, které jsou pro plnìní Smlouvy 
nezbytné a neprodlenì oznámit písemnou 
formou Objednateli pøeká�ky, které mu brání 
v plnìní pøedmìtu Smlouvy a výkonu dal�ích 
èinností souvisejících s plnìním pøedmìtu 
Smlouvy. 

11.6. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdìlit èi 
poskytnout bez zbyteèného odkladu druhé 
smluvní stranì ve�keré nezbytné pøístupy 
k vìcným i technickým informacím, kterých je 
nezbytnì zapotøebí k provedení øádného plnìní 
ze strany Dodavatele. 

11.7. Dodavatel je povinen po celou dobu plnìní dle 
Smlouvy mít v platnosti ve�kerá oprávnìní, 
licence a certifikáty ke v�em èinnostem dle 
Smlouvy. 

11.8. Dodavatel pøi poskytování Plnìní Smlouvy 
nebude mít pøístup k reálným datùm. Ve�keré 
ladící a testovací práce musí být provedeny na 
testovacích datech, která Objednatel poskytne 
Dodavateli, nebo si je Dodavatel zajistí a 
odsouhlasí jejich validitu pro úèely testování s 
Objednatelem. 

11.9. Dodavatel není oprávnìn pøipojovat jakákoli 
vlastní zaøízení nebo zprostøedkovávat jakýkoli 
logický pøístup do ICT infrastruktury 

Objednatele, pracující s reálnými daty. 
V pøípadì stavu, kdy Objednatel a Dodavatel 
spoleènì odstraòují závadu v pøedmìtu plnìní 
nebo v datech, je mo�ný pøístup k reálným 
datùm jen pod dohledem odpovìdného 
pracovníka Objednatele a jen za úèelem 
odstranìní závady. 

12. ZÁV!RE&NÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato Smlouva nesmí být postoupena bez 
pøedchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany, nebo být souèástí projektu pøemìny dle 
Zákona è. 125/2008 Sb., o pøemìnách 
obchodních spoleèností a dru�stev, bez 
pøedchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany.  

12.2. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec 
výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 
z dosavadních zvyklostí èi budoucí praxe 
zavedené mezi stranami èi zvyklostí 
zachovávaných obecnì èi v odvìtví týkajícím se 
pøedmìtu plnìní dle tìchto smluv, leda�e je 
stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, �e si nejsou vìdomy 
�ádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí èi praxe. 

12.3. Smluvní strany vyluèují aplikaci ustanovení § 
557 obèanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

12.4. Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy èi 
jejího poru�ení se promlèují ve lhùtì 10 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatnìno poprvé. 

12.5. Dodavatel pøebírá podle § 1765 obèanského 
zákoníku riziko zmìny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté Plnìní, 
po�adavky na poskytované plnìní a licenèními 
podmínkami výrobce. 

12.6. Uká�e-li se nìkteré z ustanovení Smlouvy 
zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobnì podle 
ust. § 576 obèanského zákoníku. 

12.7. V�echny spory vyplývající z právního vztahu 
zalo�eného Smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
øe�eny podle obecnì závazných právních 
pøedpisù Èeské republiky a soudy Èeské 
republiky.  

12.8. Smluvní strany jsou oprávnìné sjednat ve 

Smlouvì odli�nou úpravu, ne� stanoví tyto 
V�eobecné obchodní podmínky verze TP 01/18. 

12.9. Tyto V�eobecné obchodní podmínky verze TP 
01/18 jsou úèinné od 1.2.2018. 
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4.2 P��loha �. 2 � Technick! specifikace pro �!st D - SAN switche 

Pln�ní A 

Pøedmìtem dodávky je:  

· Dodání 4ks 32Gbit FC SAN Switch splòujících po�adavky uvedené v následující tabulce 
vèetnì Iniciální implementace prvkù a úvodního seznámení pracovníkù obsluhy ze strany 
Objednavatele. 

 

Obchodní oznaèení dodávaného routeru: Brocade G620 Switch 

 

Po�adovaná funkcionalita/vlastnost Zp!sob spln�ní 

po�adované 

funkcionality/vlastnosti 

Doplní 

Dodavatel dle 

nabízeného 

za#ízení 

Typ zaøízení FC SAN Switch FC SAN p�ep�na� 

Zaøízení musí podporovat protokoly D_Port, 
E_Port, EX_Port, F_Port, M_Port, and U_Port. 

 podporuje 

Latence max 2000ns 

Max. 900ns 

Splòuje max 
2000ns 

Zaøízení musí obsahovat minimálnì 48 -portù 
32Gbit, aktivováno minimálnì 24 portù. 
Minimálnì 12 portù musí být osazeno moduly 
FC32 SM LR (10km) a dal�ích 12 portù moduly 
FC32 MM SR  

ANO 

ANO 

(64 portù 

24 osazeno 

12SM+12MM 

SFP) 

Porty musí umo�novat rychlost 8, 16, 32 Gbit/s ANO ANO 

Pøepínací kapacita odpovídající souètu 
maximálních rychlostí v�ech portù 

ANO ANO (2 Tb/s) 

Media type: SFP+, LC connector, SWL, LWL, 

and ELWL 

 

ANO 
ANO 

Frame buffer: minimálnì 8,192 frames 
dynamicky pøidìlených 

 

ANO 
ANO (15,360) 

Zaøízení musí mít plnou kompatibilitu se 
stávajícím prostøedím Brocade a musí mít full 
fabric licenci 

 

ANO 
ANO 

Zaøízení musí mít redundantní ventilátory a 
redundantní hotswap napájení (230V) 

ANO ANO 

V�echny dodané a pou�ité moduly (a� u� SFP+, 
QSFP+ èi DAC) musí být výrobcem urèeny pro 
provoz v dodaných zaøízeních 

ANO ANO 

 

Pøíslu�enství dodané jako souèást switchù (dodávka ke ka�dému switchi):  
� Kabely LC - LC typ FC OM4 Multimode (délka 10m) - 6ks 

� Kabely LC - LC typ FC OM4 Multimode (délka 15m) - 6ks 
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� Kabely LC - LC typ FC OM4 Singlemode (délka 10m) - 6ks 

� Kabely LC - LC typ FC OM4 Singlemode (délka 15m) - 6ks 

Po�adavky na kompatibilitu:  

· Zaji�tìní plnohodnotné funkcionality a plné kompatibility se stávajícími a poptávanými 
prvky Objednatele, které budou na tyto SAN switche propojeny, a to zejména propojení na 
poptávané WDM prvky (plnìní dílèí èásti B této veøejné zakázky) a souèasnì propojení na 
stávající SAN switche Brocade 5300, 6510, 6520, propojení na stávající disková pole HPE 
3PAR a NetApp a stávající SAN prvky v blade �asi HP (prvky HP VC 8Gb 24-Port FC 

Module) a Lenovo (prvky Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch). 

 

Pln�ní B 

Sou!ástí dodávky je: 

Instalace a implementace - èinnosti související s iniciální implementací a integrací do stávající 
infrastruktury Objednatele zahrnují (rozsah bude odpovídat této technické specifikaci a detailní 
zadání bude upøesnìno pøed samotnou implementací):: 

· Fyzická instalace a základní zprovoznìní SAN switchù (konfigurace odpovídající kapitole 
�Po�adavky na kompatibilitu� a ní�e uvedeným po�adavkùm). 

· Konfigurace vysoké dostupnosti 
· Konfigurace fabriku, konfigurace rolí MASTER-BACKUP 

· Konfigurace ZÓN 

· Integrace, konfigurace a propojení s prvky Objednatele  

· Zaèlenìní do dohledových nástrojù s vyu�itím SNMP (pouze nastavení na úrovni switche) 
· Vytvoøení dokumentace 

· Seznámení administrátorù se správou a konfigurací dodaných zaøízení minimálnì 
v rozsahu: 

o seznámení se zaøízením a zpùsoby obsluhy a konfigurace 

o vysvìtlení v�ech pou�itých nastavení v rámci konfigurace a integrace do 

infrastruktury Objednatele 

o zpùsob spu�tìní nouzových re�imù obnovy 

o mo�né re�imy u�ivatelského a administrativního pøístupu a seznámení se 
základními funkcemi 

o zpùsob upgrade firmware 

Pøedpokládá se úèast maximálnì 12ti pracovníkù Objednatele. 

Dokumentace musí zahrnovat alespoò: 

· Technický popis prvkù a jejich konfigurace - dokumentace musí být zpracována v míøe 
detailu, pøi které seznámená odborná osoba (úvodní seznámení se správou a konfigurací 
dodaných zaøízení) bude rozumìt dané konfiguraci a dùvodùm její funkènosti v daném 
prostøedí. 
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· Informaci o znalostní bázi prvku (mù�e být vedena vendorem externì). 

· Nouzový plán obnovy - Detailní plán obnovy v úrovni dostateèné pro osobu seznámenou 
se správou a konfigurací dodaných zaøízení. 

· Dokumentace bude vytvoøena na základì standardizované �ablony Objednatele, kterou 
Objednatel upøesní pøed samotnou implementací. Dokumentace bude obsahovat zejména 
technický popis, popis konfigurace, popis upgrade firmware, popis uvedení do nouzového 
re�imu, popis zálohy a obnovy konfigurace, schéma zapojení a to v rozsahu potøebném pro 
konfiguraci a správu prostøedí tøetí osobou. 

 

Pln�ní C 

�ást pln�ní: �Práce�(samostatnì ohodnocená polo�ka) 

V rámci toho plnìní je Zadavatel oprávnìn objednat èinnosti související s post implementaèní 
konfigurací, zmìnou topologie sí�ové infrastruktury, s diagnostikou, provozem a profilaxí 
dodaných zaøízení (vèetnì upgrade firmware) a odborné konzultace/�kolení k uvedeným oblastem. 
Pøedpokládány jsou èinnosti jako rekonfigurace zónování, konfigurace ISL a jiné pokroèilé 
konfiguraèní èinnosti. Souèástí tìchto prací je i aktualizace dokumentace. 

Zadavatel je oprávnìn objednat libovolný rozsah èinností v maximálním kumulovaném objemu 20 
èlovìkodnù. Minimální jednotka k objednání je 0,5 hodiny, tj. 1/16 èlovìkodne. 

Dodavatel je povinen poskytnout po�adované slu�by ve lhùtì 5ti pracovních dnù, pokud nebude 
dohodnuta lhùta del�í. 

Nabídnutá cena musí obsahovat v�echny náklady Dodavatele, v!etn� cestovného do místa 
instalace dodaných za"ízení (Praha). 

Pln�ní C je oprávn�n objednat vedoucí OPDC OIPIT. 

 

Dal�í po�adavky 

Na dodané prvky Dodavatel poskytuje záruku v délce 60 mìsícù od akceptace s odstranìním 
závad do konce následujícího pracovního dne (tzv. NBD � next business day) od nahlá�ení 
závady. 

Odstranìním závady se rozumí oprava zaøízení, jeho funkènosti nebo výmìna zøízení za 
bezvadný kus, vèetnì instalace a konfigurace zaøízení dle pokynù Objednatele (tj. Obnovení 
funkènosti pùvodního zaøízení). 

Na dodávaná zaøízení musí být zaji�tìna podpora i záruka pøímo od výrobce. Podpora musí 
obsahovat právo instalovat nejnovìj�í verze obsa�ených SW produktù (firmware) i právo 
zakládat servisní tikety u výrobce zaøízení. 
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Nositelem práva na uplatnìní záruky je Objednatel. V pøípadì po�adavkù na registraci zaøízení 
nebo záruk, musí být registrovány na Objednatele. Tato podmínka platí i na jednotlivé 
komponenty, je� jsou souèástí vìt�ího celku. 

Uplatnìní záruky se vztahuje i na ve�keré èinnosti spojené s jejím vyøízením a budou provádìny 
prostøednictvím ServiceDesk-ového nástroje Dodavatele, ze kterého bude Zadavateli 
poskytován na mìsíèní bázi export dat týkajících se zaøízení Zadavatele (zejména popis 
zaøízení, konfigurace zaøízení, èinnosti provádìny se zaøízením). 
 

Dodané zaøízení musí být nové, urèené pro prodej v Èeské republice (resp. v EU). 

 

Ve�kerá pøedaná dokumentace musí být zpracována v èeském jazyce.  
 

V pøípadì, �e dokonèení registrace prvku u výrobce vy�aduje souèinnost Objednatele, bude 
toto provedeno v rámci iniciální implementace v souèinnosti s pracovníky urèenými 
Objednatelem. Tímto budou pracovníci Objednatele seznámeni s fungováním a zpùsoby 
zadávání po�adavkù na podporu pøímo u výrobce. Bude sta�ena poslední aktuální verze 
firmware pro dané zaøízení. V pøípadì, �e licenèní klíèe jsou generovány výrobcem pøes portál 
zákazníka, budou vygenerovány a sta�eny pøíslu�né licence.  

Dodavatel pøedá pøíslu�né licenèní klíèe jak v ti�tìné podobì, tak v elektronické podobì na 
médiu archivaèní kvality. 

Dodávané technologie budou provozovány v datové síti PÈR.  

Dodávka je ukonèena iniciální implementací dodaných prvkù. Dodavatel ve stanovené lhùtì 
provede implementaèní práce a poté pøedá plnìní Objednateli do tzv. zku�ebního provozu, kdy 
je Objednatel oprávnìn provést ovìøení funkènosti dodaných prvkù. Délka zku�ebního provozu 
je 14 kalendáøních dnù (pokud 14 dnù v kuse a bez rekonfigurace zaøízení vykazuje 
po�adované funkcionality, je to dùvod k podepsání akceptaèního protokolu). Po ukonèení 
zku�ebního provozu podepí�e oprávnìná osoba Objednatele akceptaèní protokol, na jeho� 
základì je Dodavatel oprávnìn vystavit fakturu. 

V pøípadì identifikace prùkazného nesouladu s po�adavky definovanými v zadání bude 
zku�ební provoz ukonèen a znovu zahájen v plné délce po odstranìní nedostatkù. 

Dodavatel se zavazuje k dodávce hardware, u kterého bude podle sériových èísel (èi jiných 
produktovì unikátních znaèení) schopen v pøípadì �ádosti prokázat, �e nebyl ze strany jejich 
výrobce ji� dodán v minulosti smìrem k �ádnému jinému koncovému spotøebiteli. 

 

 

 



Příloha č. 3 - Specifikace ceny

Část D 
Požadované plnění Obchodní označení produktu Značka

Počet (ks, MD)
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  bez 

DPH
Cena celkem s 

DPH
Plnění A - SANswitche (včetně Plnění B) Brocade G620 Switch EU 2 511 211,00 Kč 1 022 422,00 Kč 1 237 130,62 Kč
Plnění A - SAN switche (včetně Plnění B) Brocade G620 Switch 2 511 211,00 Kč 1 022 422,00 Kč 1 237 130,62 Kč
Plnění C - Práce objednávku 20 10 500,00 Kč 210 000,00 Kč 254 100,00 Kč
Celkem 2 254 844,00 Kč 2 728 361,24 Kč

Plnění B vyžaduje instalace 4 přepínačů, ale vzhledem ke struktuře tabulky požadující cenu per ks je pro účely kalkulace ceny uváděna cena instalace rovnež per ks


