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    KUPNÍ SMLOUVA  

Č.j.: PPR-20130-47/ČJ-2016-990656 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Příjemce faktury:  Policejní prezidium ČR 
    Správa logistického zabezpečení 
    P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   xxxxxxxxx 
Zastoupený:   Mgr. Jaromírem Bischofem 
    ředitelem Správy logistického  

zabezpečení PP ČR 
Kontaktní osoba:  Daniel Dušek 
E-mail:    xxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxx 
 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
Prodávající:   ALWIL Trade, spol. s r.o. 
Sídlo:    Průběžná 76, 100 00 Praha 10  
IČO:    16188641 
DIČ:    CZ16188641 
Zastoupený:   Ing. Rostislavem Trnkou, jednatelem 
Bankovní spojení:  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   xxxxxxxx 
Kontaktní osoba:  Jana Beránková 
E-mail:    xxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxx 
 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1553 (dále jen 
„prodávající“) 

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), 

na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem “Rozšíření aplikace GIS v přímém 
výkonu“ – pro její vymezenou část 1 „Dovybavení GIS PČR v oblasti HW“ pro Českou republiku – 
Ministerstvo vnitra, která byla zveřejněna na adrese https://www.gemin.cz  pod evidenčním číslem 
PPR-20130/ČJ-2016-990656, v jejímž rámci byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako 
nejvhodnější. 

 

https://www.gemin.cz/
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu nové, 
nepoužité notebooky a  blade servery (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo 
k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku 
V. této smlouvy. 

2. Zboží je specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími 
souvisejícími normami řádně a včas bez faktických a právních vad.  

4. Kupní smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  
a na základě projektu „Aplikace geografického informačního systému Policie České Republiky 
v přímém výkonu služby“ s registračním číslem projektu: NF-CZ14-PDP-4-004-2014. 

Článek III. 
Odevzdání zboží 

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plnění nejpozději do 30 dní 
od uzavření této smlouvy. 

 
2. Místo plnění:  

 
A) pro dodání notebooků:Operační odbor Policejního Prezidia ČR, Strojnická 27, 170  89 Praha 

7 - Holešovice.  
B) Pro dodání blade serverů: OIPIT PP ČR, Bubenečská 1050/21 , 160 00 Praha 6 
- Zboží bude dodáno pověřenému zástupci kupujícího Ing. Vojtěch Bravenec, tel: xxxxxxxx 

nebo xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx nebo Mgr. Alexander Išunin, tel.: xxxxxx nebo xxxxxxx, e-
mail: xxxxxxxxxxxxx, který bude o odevzdání zboží informován alespoň pět (5) pracovních dnů 
předem. 

3. O průběhu předání zboží bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve třech (3) 
vyhotoveních, jedno (1) obdrží kupující a dvě (2) prodávající. Zboží bude odevzdáno převzetím  
a potvrzením předávacího protokolu. Oprávněnou osobou k podpisu předávacího protokolu je: 

Za kupujícího:  

Mgr. Vojtěch Bravenec, tel : xxxxxxxx nebo xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

nebo 

Mgr. Alexander Išunin, tel.: xxxxxxx nebo xxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxx 

Za prodávajícího:  

Josef Zach, tel: xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx 

 

 

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí 
převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu 
odevzdání zboží. 

5. Součástí předávacího protokolu bude seznam sériových čísel dodaného zboží. 

mailto:alexander.isunin@pcr.cz
mailto:vojtech.bravenec@pcr.cz
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6. Prodávající dodá při předání zboží návod k používání (tištěné verze, elektronická verze na 
paměťovém médiu), záruční listy - vše v českém jazyce. 

7. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Za prodávajícího:  

Josef Zach, tel: xxxxxxx e-mail: xxxxxxxx 

 

Za kupujícího:  

Mgr. Vojtěch Bravenec, tel : xxxxxxx nebo xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 

nebo 

Mgr. Alexander Išunin, tel.: xxxxxxx nebo xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx 
 

 
Článek IV. 

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.  

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je stanovena ve výši 1 081 392,00 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, tj. 
1 308 484,32 Kč s DPH (slovy:jedenmiliontřistaosmtisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých, 
třicetdva haléřů) při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava 
do místa plnění, balné, seznámení s obsluhou zařízení, atd.). 

3. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě na základě faktury 
vystavené prodávajícím do 15 dnů po převzetí zboží kupujícím.  

4. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí 
bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího,  příjemce faktury (Policejní 
prezidium ČR, OMTZ OMM SLZ PP P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5) a kontaktní osobu kupujícího: 
Daniel Dušek, tel: 974 843 208, e-mail: daniel.dusek2@pcr.cz. Faktura bude vyhotovena ve dvou 
výtiscích (1 originál + 1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávající originál předávacího 
protokolu.   Současně faktura musí obsahovat registrační číslo projektu: NF-CZ14-PDP-4-004-
2014 a název: EHP Norsko – Aplikace geografického informačního systému Policie ČR v přímém 
výkonu služby PDP-4. 

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 4). Pokud bude faktura doručena 
příjemci faktury mezi 15.12.2016 a 15.1.2017, bude splatnost faktury automaticky prodloužena na 
60 dní. 

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě 

mailto:vojtech.bravenec@pcr.cz
mailto:alexander.isunin@pcr.cz
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splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění 
vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově 
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

8. Podrobná kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. 

10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se 
kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou 
daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VI. 
Záruka za jakost zboží 

1. Prodávající poskytuje záruku na : 

a) Notebooky vč. jejich příslušenství v délce 36 měsíců ode dne převzetí kupujícím. 

b)   Blade servery (na všechny jeho komponenty) vč. jejich příslušenství v délce 60 měsíců 
ode dne převzetí kupujícím.  

2. Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží 
kdykoliv v záruční době. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se 
prodávající tuto vadu odstranit u notebooků nejpozději do 5 pracovní dní. 

3. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady 
skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě reklamace/poruchy HDD u blade serverů, zůstávají tyto 
HDD (i nefunkční) nadále v majetku kupujícího.  

5. Prodávající garantuje kupujícímu v rámci záruky na všechny komponenty blade serverů dobu 
odezvy do 4h od nahlášení požadavku na poskytnutí záručních služeb v místě plnění, a to 
v režimu 24 x 7 tj. dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. 

Servisní středisko: ALWIL Trade, spol s r.o., Průběžná 76, 100 00 Praha 10.  
 

 

VII. Mlčenlivost 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích  
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani 
je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná  

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo  

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.  
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2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se 
budou podílet na dodání zboží kupujícímu.  

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá 
prodávající, jako by povinnost porušil sám.  

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle čl. III., nebo v případě prodlení prodávajícího 
s odstraněním vad zboží dle čl. VI. je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť  
i započatý, den prodlení. 

3. Prodávající se zavazuje v případě, že poruší mlčenlivost uvedenou v čl. VII. zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny s DPH. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

6. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že  

a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů; 

b) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují 

c) prodávající vstoupí do likvidace. 

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou 
faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. 

8. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
v čl. I. této smlouvy.  

2. Prodávající je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, poskytovateli dotace a kontrolním 
orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť tato zakázka je 
spolufinancována z veřejných zdrojů. 

3. Prodávající se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
nejméně 10 let od schválení závěrečné zprávy projektu. Po tuto dobu je prodávající povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících     
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s plněním této smlouvy. Kupující bude prodávajícího o datu schválení závěrečné zprávy projektu 
informovat.  

4. Prodávající se zavazuje uvádět informaci o spolufinancování projektu/sub-projektu z Programu 
Norských fondů (včetně použití loga) při všech propagačních akcích při realizaci projektu, při 
mediální prezentaci projektu/sub-projektu a na všech tištěných, elektronických a audiovizuálních 
materiálech týkajících se projektu/sub-projektu.  

5. Označení programu: „Aplikace geografického informačního systému Policie České Republiky  
v přímém výkonu služby“, registrační číslo: NF-CZ14-PDP-4-004-2014. 

6. Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům kupujícího, zástupcům 
poskytovatele dotace a jím pověřených osob, zástupcům Certifikačního a Auditního orgánu 
ministerstva financí působící v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, územnímu finančnímu 
orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, zástupcům Kanceláře finančních mechanismů, Výboru 
FM EHP, Rady auditorů ESVO, Úřadu norského generálního auditora a MZV Norska nebo jim 
pověřených osob do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů,  
a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit 
veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě 
zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno 
přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

7. Prodávající se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel, na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch  
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

8. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

9. Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za 
plnění subdodávek v souvislosti s plněním smlouvy uhradil více než 10 % z celkové ceny zboží, a 
to nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. Jestliže žádní subdodavatelé ve smyslu věty první tohoto 
smluvního ustanovení neexistují, doloží toto prodávající nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této 
smlouvy kupujícímu svým čestným prohlášením. 
 

10. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude pojištěné proti škodě na majetku způsobené 
požárem, výbuchem, vichřicí přírodními živly jinými než  vichřicí (blesk, povodeň, záplavy, 
krupobití, mráz), jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, jinými příčinami (loupeží, 
krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří) v době od uvedení do provozu do 30.4.2017. Dnem 
uvedení do provozu je myšleno jeho protokolární předání (akceptace) po odstranění všech vad a 
nedodělků.   

11. Prodávající je povinen k logu připojit formulaci v českém jazyce: Podpořeno grantem z Norka;  
a formulaci v angličtině: Supported by grant from Norway. 

12. Loga jsou ke stažení na: www.eeagrants.com a www.norwaygrants.com nebo www.eeagrants.cz 
a www.norwaygrants.cz 

 

 

http://www.eeagrants.com/
http://www.norwaygrants.com/
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle 
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této 
smlouvy. 

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy České republiky. 

6. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí tuto 
smlouvu ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí 
osobu.  

7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
všech příloh na profilu zadavatele www.gemin.cz. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží kupující a jeden 
(1)  prodávající.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – Technická specifikace zboží, a č. 2 – Podrobná 
kalkulace kupní ceny. 

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy. 

 
V Praze dne 29. 11. 2016  V Praze dne 23.11.2016 
 
za kupujícího  za prodávajícího  
 
 

______________________________   _________________________ 
         Mgr. Jaromír Bischof  v.r.         Ing. Rostislav Trnka v.r.                              
       ředitel Správy logistického                                                 ALWIL Trade, spol. s r.o. 
 zabezpečení Policejního prezidia ČR                                                     jednatel 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
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Příloha č. 1 -  Technická specifikace zboží 
 

 
A. Výkonný lehce přenositelný notebook     ThinkPad X260 10 kusů 
 
 

Položka Parametr Nabízeno 

 
Procesor 

Požadavky na CPU dle bodového 
hodnocení v nezávislém benchmarku 
http://www.cpubenchmark.net 
alespoň 4734 bodů 

4740 

Počet jader – minimálně 2 2 

Frekvence procesoru alespoň 2,6 GHz 
2,6 GHz  
 

L3 Cache – minimálně 4 MB 4 MB  

Automatické přetaktování – ANO 
ano  
 

HyperThreading – ANO 
ano  
 

Operační paměť: Alespoň 16 GB DDR3L 16 GB DDR4  

Frekvence operační paměti Alespoň 1 600 MHz 2133  

Čip grafické karty: 

Požadavky na grafickou kartu dle 
bodového hodnocení v nezávislém 
benchmarku 
http://www.videocardbenchmark.net/  
alespoň 787 bodů “ 

805 

Displej 

Uhlopříčka displeje –12.5“ 12,5“  

Rozlišení – 1920 x 1080 pixelů nebo 
vyšší 

1920 x 1080 

Typ – IPS  IPS  

Možnost FHD FHD  

Grafické vstupy – HDMI, mini Display 
Port 

HDMI, mini DisplayPort  

Rozhraní Min 3xUSB 3.0, mikrofon 3x USB 3.0, mikrofon  

Čtečka otisků prstů ANO ano  
 

Čtečka karet ANO ano  
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Integrovaná videokamera ANO ano  

Podsvícení klávesnice ANO ano  
 

Baterie Alespoň 3 články, výdrž alespoň 20h 3 články, výdrž alespoň 
20 h  

Harddisk 1 –  SYSTEM 

Kapacita – alespoň 512GB 512GB 

Typ – SSD SSD  

Rychlost čtení: alespoň 500MB/s 500MB/s  

Dokovací stanice ANO ano  

Váha Bez příslušenství méně než 1350g ano  

Originální neoprenové pouzdro 
uzpůsobené na rozměry 
notebooku 

ANO 
ano  
 

Operační systém Windows 7 Professional 64-bit, nebo 
novější 

Windows 7 + Windows 
10 Pro 

Bezdrátová myš od stejného 
výrobce 

ANO ano 

Doba záruky  alespoň 3 roky 3 roky  

Pojištění ) ANO ano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*) Pojištění proti škodě na majetku způsobené požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než 

vichřicí (blesk, povodeň, záplavy, krupobití, mráz), jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, jinými 
příčinami (loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří) v době od uvedení do provozu do 30. 4. 
2017. Dnem uvedení do provozu je myšleno jeho protokolární předání (akceptace) po odstranění 
všech vad a nedodělků. 
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B. Blade server (Výkonný HW pro potřeby server-side GIS PČR)   3 kusy 
 
HP BL460c G9 
 
 

Položka Parametr Nabízeno 

Požadavky na 
CPU dle 
bodového 
hodnocení 
v nezávislém 
benchmarku 
http://www.cpube
nchmark.net/high
_end_cpus.html 

min 15 000 bodů 
15 244 

 

Provedení 

Blade kompatibilní se 
stávající infrastrukturou 
blade šasi c7000 

ano 

 

Počet osazených 
CPU 2 (DUAL SOCKET) 

2 

Paměť 
min. 256 GB RAM min. 2133 
MHz 

256 GB 2400 MHz 

 

Interní úložiště 

min. 8 GB USB flash nebo 
SD karta pro instalaci 
hypervizoru 

min 2x 200GB 12G SAS 
SSD pro FlashRead cache 

8 GB USB flash 

 

 
2x 200GB 12G SAS SSD pro 

FlashRead cache 

Řadič HW RAID 0,1; 

Interní řadič pro osazení 
SAS disků 

ano 

 

Síťový adaptér 2 x min. 10 Gb/s TCP/IP 
Offload Engine; každý 
s možností rozdělení na 
úrovni HW až na 4 virtuální 
adaptéry 

ano 

 

FC rozhraní Dvouportový Fibre Channel 
min. 8Gb adaptér, SW pro 
redundantní připojení 
serveru s MS Windows 
2012R2 k diskovému poli 

ano 

 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Položka Parametr Nabízeno 

Vzdálená správa pomocí LAN (grafická 
konzole i bez 
nainstalovaného OS, 
možnost vypnout napájení, 
reset systému, klávesnice, 
myš, min. 128bitové 
šifrování, monitorování 
stavu HW bez 
nainstalovaného OS 

SW pro vzdálenou správu 
musí umožňovat: 

centralizovanou vzdálenou 
správu HW a 
shromažďování informací o 
konfiguraci a stavu 
jednotlivých HW komponent 
serverů (včetně ukládání 
těchto informací do 
databáze k dalšímu využití), 

detekci a zasílání zpráv 
(minimálně pomocí 
protokolu SNMP) o 
chybových stavech 

ano 

 

 

 
 
 
 
 
SW pro vzdálenou správu umožňuje: 
centralizovanou vzdálenou správu HW a 
shromažďování informací o konfiguraci a 
stavu jednotlivých HW komponent 
serverů (včetně ukládání těchto informací do 
databáze k dalšímu využití),detekci a zasílání 
zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o 
chybových stavech 

Kompatibilita Microsoft Windows 2012 
R2, Red Hat EL, SuSe 
Linux, VMware ESX 6.x 
(musí být obsaženo ve 
VMware HCL – hardware 
compatibility list) 

ano 

 

Záruka 

min. 5 let na všechny 
komponenty s odezvou 4h v 
místě plnění, pokrytí 24 x 7; 
dodavatel nepožaduje 
vrácení vadných HDD  

ano; 5 let na všechny komponenty s odezvou 
4h  
v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel 
nepožaduje vrácení  
vadných HDD  

Pojištění *) ANO ano 
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Příloha č. 2 – Podrobná kalkulace kupní ceny  

 
P/N Popis ks Cena za ks*  Cena celkem* 

813198-B21  HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB 
CTO Blade  

 
3 
 

 
24 793,00 Kč 

 

 
74 379,00 Kč 

 

819839-L21  HPE BL460c Gen9 E5 -2640v4 FIO 
Kit 

 
3 
 

 
23 418,00 Kč 

 

 
70 254,00 Kč 

 

819839-B21  
 

HPE BL460c Gen9 E5-2640v4 Kit  
 3 

 
21 391,00 Kč 

 

 
64 173,00 Kč 

 

805351-B21  
 

HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit  
 

 
24 
 

 
7 447,00 Kč 

 

 
178 728,00 Kč 

 

779164-B21  
 

HP 200GB 12G SAS ME 2.5in EM 
SC H2 SSD  

 
6 
 

 
20 199,00 Kč 

 

 
121 194,00 Kč 

 

766491-B21  
 

HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO 
Adptr  

 
3 
 

 
385,00 Kč 

 

 
1 155,00 Kč 

 

761878-B21  
 

HP H244br FIO Smart HBA  
 

 
3 

 

¨ 
3 426,00 Kč 

 

 
10 278,00 Kč 

 

651281-B21  
 

HP QMH2572 8Gb FC HBA  
 

 
3 
 

 
13 081,00 Kč 

 

 
39 243,00 Kč 

 

737953-B21  
 

HP 8GB USB EM Flash Media Kit  
 

 
3 
 

 
1 037,00 Kč 

 

 
3 111,00 Kč 

 

U7BN0E  
 

HPE 3Y FC NBD wDMR BL4xxc 
Gen9 SVC  

 
3 
 

 
3 839,00 Kč 

 

 
11 517,00 Kč 

 

 

P/N Popis výrobce ks Cena za ks* Cena celkem* 

konfig ThinkPad x260 Lenovo 
 

10 
 

 
46 910,00 Kč 

 

 
469 100,00 Kč 

 

4X40E48909 
 

LENOVO pouzdro 
ThinkPad/IdeaPad fitted 
reversible sleeve 

Lenovo 
10 
 

215,00 Kč 
 

2 150,00 Kč 
 

0B47163 
 

LENOVO myš 
bezdrátová Precision - 
1200dpi, USB, 3 tlačítka, 
midnight černá 

Lenovo 10 
 

398,00 Kč 
 

 
3 980,00 Kč 

 

40A10090EU 
LENOVO dokovací 
stanice ThinkPad Pro 
Dock 90W 

Lenovo 10 
 

3 213,00 Kč 
 

 
32 130,00 Kč 

 

  

*pozn: ceny jsou udávané bez DPH.  


