
PCR99ETRpo41749192
Prováděcí smlouva Č. 5

Č. j.: PPR-2964-166/Čj-2018-990640

k Rámcové dohodě č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČ,
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
00007064
CZ00007064

ředitelem Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

YOUR SYSTEM, spol. S r.
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Korespondenční adresa:

(dále jen ,,Dodavatel")

O.
Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00
00174939
CZ00174939

Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě č. j. PPR-
2964-65/ČJ-2018-990640, ze dne 3. 9. 2018 (dále jen ,,Rámcová dohoda") v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,občanský zákoník") a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem ,,Rámcová dohoda - technická podpora,
provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR" č. j. PPR-2964/ČJ-2018-990640.
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy (dále též jen
,,Plnění").

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a
to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 732.250,00 KČ bez DPH. Cena
za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

2.2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu příslušného
akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 6 týdnů od účinnosti této Prováděcí
smlouvy.

3.2. Místem plnění je pracoviště útvaru Policie České republiky s celostátní působností,
Ochranná služba Policie ČR, Zátorka 23, Praha 6 a Policejní prezidium - lokalita
Wintrovka, Bubenečská 20, Praha 6.

4. SOUČINNOST

4.1. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli při plnění této Prováděcí smlouvy
nezbytnou součinnost. Požadavek na nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění, pokud
jejich potřeba vznikne v průběhu realizace, bude Dodavatelem vznášen na Objednatele
písemnou formou, V případě, že Dodavatel neobdrží tyto nové údaje nutné pro realizaci
dílčích Plnění bez zbytečného odkladu, nenese odpovědnost za posuny termínů, které tím
vzniknou.

4.2 Objednatel, resp. Uživatel, pro realizaci dílčích Plnění pro Plnění A - Technická podpora
a provoz IS JITKA dle přílohy č. 2 Rámcové dohody č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640
zajistí:

a) fůnkční a plně provozuschopný stávající systém operačního řízení útvarů ÚCP;
b) předání Dodavateli hardware a software dříve dodaný na základě Smlouvy o

dodání technologie pro operační řízení ÚCP PČR, č. smlouvy Objednatele PPR-
32608-9/ČJ-2018-990656 uzavřené dne 20. 12. 2018, který je potřebný pro
realizaci zakázky.

c) 1 ks nového stolu s vymezeným technologickým prostorem pro umístění
integrační technologie (prostor s uchycením 19" x 1U, hloubka 35 cm, před
předním panelem prostor cca 8 cm s dobrou pasivní cirkulací vzduchu) včetně
zajištění prostupového otvoru pro průchod kabeláže k ovládacímu panelu audio;

d) do stolu funkční připojení a rozvod nezálohovaného a zálohovaného napájení
230V/50Hz v počtu minimálně 2ks zálohovaných volných zásuvek pro připojení
integrační technologie;
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e) do každého stolu fúnkční připojení v počtu minimálně 8 ks zásuvek RJ45
(patchpanel) rozvodu datové sítě;

f) konektivitu a adresový prostor pro nainstalovanou novou technologii ve stole;
g) v technologické místnosti v systémové skříni prostor min 4U pro umístění a

montáž komponent rádiové komunikace systému Pegas ( 4x Digitalizační
jednotka) včetně 4 ks volných zásuvek 230V/50Hz a zapojeného patchpanelu pro
datové propojení se switchem, moduly LCT2G a záznamovým zařízením;

h) v technologické místnosti v systémové skříni rack se 3 ks modulů LCT2G s
fůnkčním připojením V.11 do infrastruktury rádiové sítě a LAN připojením, ve
skříni prostor min 1U pro instalaci Aktualizační jednotky a zapojený patchpanel
pro datové propojení se switchem a s Digitalizačními jednotkami;

i) konektivitu a adresový prostor pro nainstalovanou novou technologii ve skříních;
j) účast a součinnost pracovníků Objednatele;
k) nové provozní rádiové řešení pro integraci terminálů systému Pegas pro všechna

integrovaná operační střediska ÚCP;
l) aplikační programové vybavení, které je nutné k plnění předmětu díla a ke

kterému vlastní licence Objednatel;
m) účast a součinnost specialistů a správce inň°astruktury Objednatele v době

realizace zakázky v místě lokality, tj. správce datové sítě, technika telefonního a
rádiového systému, správce systému operačního řízení PČR;

n) pro pracovníky Dodavatele přístup do prostor určených pro plnění předmětu díla;
O) pracovní místo pro pracovníky Dodavatele, ze kterého budou moci provádět

plnění předmětu díla;
p) přístupové účty a oprávnění k provádění předmětu díla;
q) jednu ruční radiostanici sytému Pegas s klávesnicí pro testování rádiové

komunikace systému Pegas;
r) Objednatelem určeného správce systému, který:
· odpovídá za správu systému (zejména virtualizační platformy, domény a

clusteru Windows a databáze MS SQL server apod.) v souladu s dokumentací,
zejména prováděním řádného zálohování a udržování dat v aktuálním a
konzistentním stavu;

· v oblasti hardware je schopný lokalizovat vadný počítač, zásuvnou kartu nebo
kabel;

· sám odstraňuje drobné závady, pokud je možné tyto odstranit výměnou
komponent za náhradní nebo připevněním konektoru, kabelu apod. - tyto úkony
se nepovažují za neoprávněný zásah do zařízení;

· v oblasti programového vybavení (software) je v případě poruchy schopný
lokalizovat poruchu programu; samostatně řeší drobnější poruchy, pokud na to
stačí restart, reset do výchozího nastavení nebo obnova ze zálohy některé části
ze záložních médií apod. - tyto úkony se nepovažují za neoprávněné zásahy do
programového vybavení;

4.3 Po dobu, po kterou je Objednatel, resp. Uživatel, v prodlení s plněním podmínek
součinnosti dle odst, 4.1 a 4.2 tohoto článku, není Dodavatel v prodlení s plněním této
Prováděcí smlouvy, resp. o stejnou dobu se prodlužuje doba Plnění Dodavatele, a to pro
každé dotčené dílčí Plnění zvlášť'.
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5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného
v této Prováděcí smlouvě.

5.2. Tato Prováděcí 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), ve znění pozdějších předpisů,
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží l (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.

5,4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha č, 2 - ,,Rozpočet ceny"

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Dodavatel:

Digitálně
podepsal

2019.04.1608:46:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2019.04.26
13:18:36 +02'00'

Ministerstvo vnitra - Česká republika
Zástupce:
Funkce: ředitel

Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia České republiky

YOUR SYSTEM, spol. S r. O.
Zástupce:
Funkce: jednatel společnosti
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Č. j.: PPR-2964-166/Čj-2018-990640

Příloha č. l: Specifikace předmětu plnění

Instalace, oživení, konfigurace a integrace technologie dodané v rámci smlouvy č. j. PPR-32608-
9/ČJ-2018-990656 (viz příloha č. 1 přílohy č. l), uzavřené dne 20. 12. 2018, s dodatkem č. l č. j.
PPR-32608-12/ČJ-2018-990656 (viz příloha č. 2 přílohy č. l), uzavřeného dne 30. 1. 2019 ainstalace,
oživení, konfigurace a integrace radiokomunikačních prostředků (3 ks LCT2G) dodaných
objednatelem. Vše v rámci informační technologické a komunikační platformy (,,IS JITKA")
technologfe operačního řízení útvarů s celostátní působností kupní smlouva ÚCP - HW, č. j. PPR-
3236-28/CJ-2015-990656 (viz příloha č. 3 přílohy č. l) a kupní smlouva ÚCP - SW, č. j. PPR-29068-
57/ČJ-2014-990656 (viz příloha č. 4 přílohy č. l).

Příloha č. l přílohy č. l - smlouva č. j. PPR-32608-9/ČJ-2018-990656 - 15 listů.
Příloha č. 2 přílohy č. l - dodatek č. l č. j. PPR-32608-12/ČJ-2018-990656 - 4 listy.
Příloha č. 3 přílohy č. l - smlouva č. j. PPR-3236-28/ČJ-2015-990656 - 24 listů.
Příloha č. 4 přílohy č. l - smlouva č. j. PPR-29068-57/ČJ-2014-990656 - 28 listů.
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Č. j.: PPR-2964-166/ČJ-2018-990640

Příloha č. 2: Rozpočet ceny

Práce charakteru A (A. 4) - kód PI

jedn. cena CELKEM CELKEM
Č. položka bez DPH počet jedn. bez DPH s DPH (Kč)

(Kč) (KČ)
Předprojektová příprava, předběžný technologický projekt7 10 100,00 9 md 90 900,00 109 989,00l' dokumentace kon, provedení

2. Konzultace k integraci nově dodaných technologií 10 100,00 8,5 MD 85 850,00 103 878,50

3. Instalace HW 10 100,00 6 MD 60 600,00 73 326,00

4. Oživení systému, konfigurace APV 10 100,00 4 MD 40 400,00 48 884,00

5. Instalace SW 10 100,00 11 MD Ill 100,00 134 431,00

6. Integrace telefonního APl 10 100,00 l MD 10 100,00 12 221,00
7. Instalace a konfigurace HW a SW infrastruktury ÚCP 10 100,00 33 MD 333 300,00 403 293,00

celkem 732 250,00 886 022,50
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jID: PCR99ETRpo41636798

SMLOUVA
o dodání technologie pro operační řízení ÚCP PČR

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-32608-9/ČJ-2018-990656

Smluvní strany:

Česká republika - MinisterstYo vnitra

.

.

F

h-

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Na(i Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
00007064
CZ00007064

ředitelem Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Korespondenční adresa: poIiccjní pi'ezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovni schi'ánka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a.

YOUR SYSTEM, spol. S LO.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900
00174939
CZ 00174939

Obchodní společnost zapsaná v obchodnírrj rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. Zil C, vložka Č. 72.

( (dále jen ,,Dodávatel")

i

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

(dále jen ,,Smlouva")



. . . ,.. . ... .,

PREAMBULE

l. 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 ,,Technologie pro oPerační řízení ÚCP" ¢v, č. NEN N006/18/V00028943 (dále téZ
,,Veřejná zaká7ka").

2. Tato Smlouva se řídí Všeobecnými obcllodnín)i podmínkami verze Koupě 0'!"/18, které tvoří
Přílohu č, l Snilouvy,

l. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat HW a SW vybawní pro
operáčd řízení ÚCP PČR dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, (dále též
,,Předmět koupě"). Objednatel se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit Dodavateli
kupní cenň.

2. KIJPNÍ CENA

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

2.2', Celková kupní cena za Předině't koupě je 14Š6 405,00,- KČ 'bez DPH (slovem
jedenmiliončtyřis'tapadesátšesttisícčtyHstapět korun českých), 1 762 250,- Kč s DPH
(sIováň jedenmiliQnsedmsetšedesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých).

2.3. Specifikace ceny je uvédena v Příloze č. 2 této Smlouvy,

3, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.!. Dodavatd je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu akceptačpiího protokohi
resp, dodacího listu, ktaý tvoří přílohu faktuiy, oběma Smluvními stranami,

3.2. Adresa Objednatele pro doručení falctuiy je:

4,

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

DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

4,1, Místem plnění je:

i
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- Pracovištč Objednatele se sídlení v Praze, přesná lokalita bude ze sti'any Objednatele
sdělena po uzavření Smlouvy.

4,2, Předmét koupě dle ČI. l odst. 1.1. Smlouvy je Dodavatel povinen dodat do 6 týdnů od
účinnosti Sin!ouvy.

5, KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1. VeŠkerá kornLlllikace inezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob stanovených touto Smlouvou nebo jiini pověřených zástúpců.
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5.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby Qpřávnčné jednat ve věcech
plnění poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační ptotokol resp,
dodací list:

za Dodavatele:
za Objednatele;

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

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
6,!, Smluvní strany se odlišně od přiložených obchodních podmínek dohodly, že záruční dobĹí

na Předmět koupě je 60 měsíců od řádného dodání. Doba opravy je NBD tj, do konce
následújícMo pracovního dně od nahlášení závady je Dodavatel povinen zajistit odstranění
závädy.

6.2, Kontjíkt na helpdesk Dodavatele pl'o hiášení závad:

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
f7.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v regisůu smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláŠtních podmíiíkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registrů smluv (zákon o !'egistľu sniluv).

7.2, Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných plsemných dodatků, Za
písenmou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronicĹcých zpráv.

7.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, Že je podepsána oběma Smtuvním'i stranami
eIekti'onickým podpisčm s tíín, Že zároveň Objednatel obdrží l (jeden) stejňopis s platnosti
originálu podep$ány oběma Smluvními, stranami vlastnoručně a Dodávateľ obdrŽí l
(jeden) stejnopis s platnogti originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně
tj,. ne elektronicky.

7,4. Smluvní šImny se dohodly, že v případě, že text Smlouvy obsahuje v llčkte.rém ustanovení
úpravu odlišnou od znění textu Všeobecných cSbchodních podínínek, které tvoří Přílohu íl.
l Smlouvy, tak platí znění, které bylo ustanoveno ve Smlouvě nebo v její příloze,

7.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Přílohá č, I - ,,Všeobecné obchodní podmítíky verze Koupě 01/18"
Příloha č. 2 - ,,Spécifikace předmětu plnění a ceny"

V'Pí'aze dne ...,. ,.. .., ..

Objednatel:
Digitálně pôdépsal-.Mgr, paveĹ Osvald
Daťum: 2018.12.19,2·31:12+01'00'

Česká repúblika - Ministerstvo vnitra
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ POD"MÍNKY á, ..,
.. . : é :"Z:',.,·Z' '

verze KOUPĚ 01/18
YÉ .

Všeobecné obchodní pQdmíllky jsou Vydané v souladu s § 1.85 l & násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník a
zákona č. 134/2016 Sb., o zädávánť veřejných zakáZek,

zahrnuje i. nákla¢y na cestu a práci tédjnika při
servisnich výjezdech, cenu náhradních 'dílu,

. servis v místě .instalace, pokud není stanoVenove Smlouvě jinak,

1.2. Cena za Plnění bude upmvctía o případnou
zákonnou procentní zmčnů daně z přidané
hodnoty, -á to ode dne Účinnosti příslušnC
změny dle právních předpisů.

1.3. Cena za Plnční je v korunách čegký¢h, pokud
není stanoveno ve SmlouVě jinak.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2,1. Objcdnatel zaplatl ¢éňú za Plnění stanovenou vc
Smlouvě 'na základě Dodavatelem Yy8taverlé
fäktury, .

2,2, Dodavatel'je povinen vystavit fakturu do 10 dnů
ode dne podpisu příslušného akceptačního
p,t'otokolu resp. dodádho Jistu oběma
Smluvdmi stranami

2.3, Splatnost řádně vystavené faktwy je 30 dnů od
data jejího prok?zatelného doniěenf Objednateli

. na adresu uvedenou ve Smlouvě, s výjimkoupřípadu, kdy faktuia Ctoľučená vtermínu od
1,1Z. daného roku do 31.1, Mslédujicího roku je
splatná ve lhůtČ 60 dnů og data jejího
plůkaza¢e|lľého doručení Objednateli.

2.4. Faktura inusí o&ahovat číslo Smlouvy,
náležitOsti obciíodd listiny dle zákona č,
89ň012 Sb,, .občanský zákoník a v případě, že
Dodavatel je plátce daně z přidané hodnoty, tak
i náležitosti daňového dokladu dle zákonn č.
235/2004 Sb,, zákon o dani z p!idánC hodnoty.
V případě, že faktura nebude mít odpovídajicf
nÁležitodi nebo nebude vystavena v souladu se
Smlouvou, Objednatel je oprávn&ji odmih]out
Dodavateli uhrázení požadované platby na
základě nesprávně vý3tavené faktuty El je
opi'ávnčn nesprávně vystavenou fakturu zaslat
zpět Dodavateli, Lhůta spktncMi faktury plyne
od prokazatelného doriičení řádně vystavené
faktury Objednateli. DodaVatel je povinen
doručit Obj«hjateli 'I otiginál fäktuty a l kopii
vystavené faktury.

2.5. Cena za.Plnčnf uyedena na faktuře se považuje
z& uhrazenou okamžikem ódep$ání ,přísluŠné
finanční Ustky z bankovního účtu Objednatele

:

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A
DEFINICE POJMŮ

Předmět Všeobeených obchodních podmínek
Týfo Vš¢obe¢llé Ôchodní podmh)ky upravují pQdlnínky
pro závazkový vztah vzniklý na základě šljllollvy, která je
výsledkeni zadávacího říZeni uskutečněného dle zák. č,
.134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek (dále tákC
jen ,,Slmouva") a která je uzavřena inezi Sľntuvni stráňou
Česká- i'epublika - Ministéř&tvQ vnitt'a, IČO OÔ00'7064, se
sídlem Nad Štolou 936ň, PSČ 170 .34, Praha (dákrtäké
jen ,,Objednatel") a druhou smluYní stranou dodavatelem
(dále také jen ,,Dodavatel").

Objednatel
Objednatel dle těchto Všeobecných obChodl1kh podtnhíek
je veEejnýln zadavatdem ve smyslů zák, č. 134/2016 Sb.,
q zadáváni"veřejných zakázek,

Dodavatel
Doda'vatd dle .těchto Všeobecných obchodních podmínek
je osobou, tše kterou Objedttačel uzavfŕä Smlouvu na
základě výsledků ÉiHš!ušnel1o zadávacího h'zenf
uskutečněnéhg dle zák, č. 134/201'6 Sb., o zädávád
veřejných zddzck:

pjněM
P.1nčdm dle fčohto Všeobechých obchodních podmínek se
I'ozunň předmět závazku, který vznikl ze Sínlouvy'
uzavřené mezi (jbjednatelem a Dôdqvatelem, na základě
výsledků pí'íslušÚho zadávndho řízení u$kutečilěneho dle
zák. Č. 134/2016.Sb., o zadávánf veřejných zdcázek.

Smluvní strany
SnľhlvnÍĹni stíanami se dle těchto Všeabecných
ob¢hodnich podmfnek rozumí Objednatel El Dodavatel
sp"olečiN,

Závaznost obchodních podmíríek
Tyto yšeobecné obchodM podtnínky ugčují záYAznýjn
zpímbein podinfnky Smlouvy, které jsou součástí.

l.

1.1 .

CENA ZA PLNĚNÍ

Cena za Plnění stanovena ve Stnlouvě je ¢enou
koneCnou, nejvýše přlpusmou, nepřekročitelnou,
včetně veškaých licenčních poplatků, nákladů
na dopravu, cel, nákladů llä balení, doi'učenf
apod. a jsou y nich zohledněna rizika, bQnusy,
slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době
plnčnš dle Smlouvy. Takto stanovena cena

l

), :

í i
j'i)

ii '
;1'

l

i )

'l i
I

;

,l i
ít

.i i
:;
l í
l i

)1
l

l
l
i?É

i íl!
Ĺ Š!1

e
:í
i

i
i
;

C
t

i

ii

i)



l , ' . ' " ' · - ,· · '- ·" ·- : . '·"- ' '

j
i

uvedeného ve S'Ĺn]Quvě v t)ľospě¢l) bankovního
účtu Dodavatele uvedeného v Smlouvě,

2.6, Přf)ohoů fäktury jsou órigináľy pHslušných
akceptačnídí protokolů resp. dodacích listů
podepsatiých opľávl]ellými zástupci obou
Šn)luvflich shan, jinak Objednatel nebude
fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptační
protokol resp. dodací list obsahuje přehled
poskytnutého Plnění", tak aby bylo možné
pos'kytnuté Plnční,,kteľé je přednľětcln fakturace
jednoznačně identifikovat,

2.7, Objcdnateí neposďcyMje Dodavatdi' fhianční
zMiy na pře.dtňČt Plnění.

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

3,1. Dodavatel poskytllje ná poskytnuté Plnění
sin1uvnl záruku v délce 24 měsíců od řádného
předání Plůčnf fj, od podpisu akceptačního
protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího
převzetí řádně poskytnutého Plnění oběma
Sniluvn(mi stľana(ni. Objednatel je povinen
uplatnit r¢kla!novanou vadu bez zbytečného
odkladu, ,

3.2, Dodavatel zaručuje a odpovldá za to, že předané
Plnění odpovídá specifikaci sjednané ve

.smlouvé,.je bož faktických vad a ptávn.(ch vad,
Zárukou za jakost.se'Dodávatél zavazuje, že věc
bude po urCitoú dobu způšobúá k použit( pro

' obvyklý účel ,nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti,

3,3. Dodavatel odpovídá za to, že Plněním dle
Slnloljvy nebudě zasaženo do práv třetlch osob,
a to vČetíié' práv k předmětům dušeynlho
YlastnietvL

3.4. Nebyla-li do okanižiku uplatnění reklamace
vády P)něn1 uh.razena celá smhwní cena za
Pluěni, Objednatel není v prodlení 8 úhradou
smluvM ceny až do úplného vyřešení reklumuce,

3,5. Uplatněním n4roku z odpovědnosti za vady není
dotčen nárok Qbjednatde. na nál.íradu újmy.

3,6. Zámčd doba neběží po dobu, po kterou trvá
vadq, za kterou oÍlpovídá Dodavatel, El to od
doby oznámení yady Objednateli až do jejího
úplného odstranění Dodavatelein.

4. SANKCE

4.1. Dodavatel je povinen v případě prodlení
s plněním zä,vazki\ dle Snitouvy uhradit
obj¢dt1ateli sín]llyní pokutu ve Yýši 0,5%
z čákové ceny předmětu Plnění SDPH uvedené
ve·Smlouvě, a to "ZEl každý den µrodlen1 resp. za
hždou hodinu píódlénf, dle toho, zda je lhůta
Plnění ve Smlouvě určena ve dnech nebo
hodinách, pOkud není vo Snikuvě stanověl)o
jinak,

4,2. V případČ pí:odlení Objeduatele s úhradou řádně
vymýénýcll a doručených faktur, je Dodavatel
opráv,nčn požadovat zákonný úrok z Ŕrodkní.

4.3, Smluvní strany se cbhodjy, Ze závazek zaplatit
smluvní pokutu nevylučujc ptlivo' na náhradu
újíny, a to v edém tozsahu. Není-li stanoveno
jinak, záµ1acenf jaľcékoliv sjednňnc sjnĹuvnĹ
pokuty ňezbavuje p(jvill|)ôu Sinhwní stráhu
povinnosti splnit'svC závazky.

4,4, Smluvní pokuta a zákonný úrok z pródleM jsou
splatné vc lhůtě 30 dnů ode dne doručeni
píšetnné Yýzvý Qprávnčné Smluvní stíany kjejí'
úhradč povinnou Smluvní skanou, nel)í-li ve
výzvě uvedena lhůta delší.

5, PODDODAVATELÉ

5,1. Dodavatel je ópŕávnčn poskytovat plnění dle
této Sinlowy pl'óstřednictvíl)] poddodavatdô
pouze v rozsahu, v jakém si totg právo vyhradil
v Kmci podáni nabídky v zadůyacl[n ěízenl na
veřejnou zakázku a pouze prostřed'nictvhn tam
uvedených poddodavatelů, Ve všech ostatních
případech je Dodavatel oprávněn poskytovat
plnčnl pí'óstřednictvhn poddodavatele pouze
s předchozhn pisemnýin souhlasem
Objednatele,

5.2. Za plnční poddodavatelů Dodavatel odpovídá
jako za své plnění, včetně odpoVědnosti za
důslcdky vznik1¢.

6, LICENCE

6,1. V případě, že předmětem plnění dle Smlouvy je
i.plnění, které naplňuje znaky autol'ske|lQ díla
dle zákol)A č. 121/20Q0 Sb,, č) právu autorském,
o pi'¢vech souvisejících s právem autorskýni a o-
změriě některých úkonů (dčjk jen ,,autorský
zákon"), a jedná se o tzv. Standardní. software,
řídí se poskytovaná licence standai'dnhni
licenčními pŮdjnllllc&mi (íodanél\o softwarov¢ho
pí'oduktu s tím, Že Objednatel má nevýhradnl,
přenosné, časově a územůě neomezené právo
užít autol3ké dílo ke všem zpúsobůtn užití
v souladu s ůčdeni Smlouvy, pokud není ve
Slnlo\ivě stanovanc' jinak.

7, PŘEVOD VLAŠTNICTVÍ A PŘÉCHQD
NEBEZPEČÍ ŠKODY

7,1, Převzetfm Předínčtu koupě přecházl na
Objednatele nebezpeČí škody a Objednatel
nabývá k předmětu Plněni vlastnické právo,

8. MLČENĹIVOŠT A DŮVERNÉ
INFORMACE

8,1, Smluvní strany se zavazují, že. ňezpřktupní třetí
osobč důvěrné informace, Qkoljmti a ůdáe,
které Bé člozvěděly nebo zlskuly v souvidosti
s realiznci předmětu Phtční Smlouvy, ani je
neposkythou jinýni osobhn bez před¢h6zlho
výslovného souhlasu druh6 Sin1uvM strany.
Toto ustatzovenf u!)b'avlljfcí ocht'unu důvěrných
inťůlTnacf se nevztahujf na infonnace, ktcré je
nutno zveřejl)i(, poskytnout nebo sdčlit dle
platných prävMch µřeapisů včetně práva EU
nebo závazného rozhodt}utl oprávněného oľgánu
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8,2.

8.3.

veřejné |no¢i, Dodavatel výsloyně souhfasl se
zveřejnějKm celého textu Smlouvy, a to včetně
všech Příloh,

Za důvČrnou hiťonnaci se l'OVľlČŽ povahíje
obchodní tajemství ve smyslu ob¢aůského
zákouíku,

lnfomace poskytnute Dcldava(elem Objednateli
v sQwisiQsti s realiZaci předmětu Plněnl
Sinlouvy se považiijl za důvěrné, pouze pokud
na jejich důyěrl10st Dodavatel Objednátele
předeni piscnmé upozornil a Objednatel
Dodavntcli písemně potvrdú' svůj závazek
důvěmod těchto informaci zachov4vat. Pokud
jsou důvčrné ínťonnace Dodávatele
poskytovány v písemné podobě anebo ve ťonně
textových souborů na dehronických nodčích
dat (médiích), je' Dodávate) povinen upozomit
Objednatele na důvčn)ost takového materiálu
rovrjčž jejím vyznačením alespoň na titubí
stránce nebo předM straněinédia.

Sinluvní stmny se v této goúvi3losti zavazují
pouČit veŠkeré osoby, ktej'é sc na jejich straně'
budou pcidílet na plnčnf Smlouvy, o výše
uvedených povinnostech lnlčenlivos(i n oclítany
důvěrných informací a dále se zavážují
vhodným způsobem zajistit dodržováni tčchto
povinností všemi osobaini podílejícími se na
p|i)ě|1í Snik)uvy.

Za důvěrné illforlnace Objednatele se dále
bézpodmínečně považuji yešk¢ľá dáta, která
obsahuje systém 'Objednatelé, která do něj mají
být,, býla nebo budou DodavaĹelem,
Objednatelein či třetími ošobaini vložena i data,
která z něj byla získána, Bez Qhledu na ostatní
ustmioveni této Smlouvy jsou za důvčmC
infonnace Qbjčdnatelc poYažoväny též zdrojové
k6dy inforn]aCnlho systému Qbj'ednateló, jejichž
poskytnutí třetí osobě by mohlo Ohrozit
bezpečnost dat ôbjedňatek v tomto ňe|jo jiném
iljfol'n)ačn[ln $ystéjnu.

Bez ohledn na výše 'uvedená Ustanoven[ se za
důvěrné nepovážují infonnace, které:

se smly'veřejt)ě přístupnými, bez toho, aby tímto
zveřejl}ěníln ďQšľo k porušení právních
povinností;

měla jedna ze Smluvních stran prokazatelně
kdispozici již před uzávřenhn SinIouvy a
zároveň pokúd nejsem předmětem povinnosti
n]lčenlivo3ti nn základě jiné $lnk)uvy uzavřené
mezi SmMvnínii stranami;

j"30ů prokazatelně výskdkeni postupu, při
kterém k iíim přijhnajfcľ Sinhwní stíana dospěje
.nezávisle, a to vlaistnf činností bez ohledu na
plnění Sinlowy;

Právo užlvat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné
inforimce třetím osobátn inájl Smluvní sti'any
pouze v rozsahu íl za podm.íňek nezbytiíých pro

. .'jy ;... ',; ·
P
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Č't' '
ářádné plněni piův a povinnosti vyplývajících ze É'. ' ::í

Smlouvy. 'É'
"i :8.8. Ukončením účijmosti Sinbůvy z jakéhokoliv Yi;.. ::i' :

důvodu nezaniká účinuost ustanovení tohoto 'E..
článku Smlouvy upravujidch µovinríosti 'ij', ,'
ndčenlivosti ä účinnost ustanov¢llí o smkcích. Ĺ;"'
Účinnost těchto ustanovenf přetrvá bez omezení ',::.'" '
i po nkončenl ůéimósti tCto Smlouvy, :

9. ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

9,1, Ukončenlín účinnosti Snibuvy nejsou dotčena
\tstanovenĹ Sn1lQuvy a těchto Všeobecných
obchodních podmínek týkající se nároků
z odpovědnosti za vady, nároků z odyovědnosti
za újlnu a nároků ze šinluvních pQku¢,
ustanovenl q očhianě inforniací, ani dalŠí
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že majf
trvat i po 7áni|a) účinnosti Smlouvy,

8,4,

8.5.

8.6.

a)

b)

C)

8.7,

9,2, Smlowu lze dále ukončit pisannou clóhodou
Slnluyních stran, jejíž součáslf bude i
vypořádání vzájemných závazků a pohledtfVek,

9.3. Každá ze $\nľuvnlch stran může od Smlouvy
odstoupit y případeCh stanovených Smlouvou
l)ebQ zákonem, zejinCna pak die úst. § 1977, §
19'78 a ust, § 20Ó2 a násl. občanského zákoníku
a za podmínek § 2004 a § 2005 Qbčan$kého
zákoníku, ÚČinky odsMipení QCĹ Smlouvy
ňastávají dneni doru&n1 oznámení d odstoupon{
l)říslušné SinlúvM straně.

9.4. Objednatel je dále opráyněn nds.tQljpit od
SMlouvy, jestliže' bylo insolvenčnhn soudem
vydáno rozhodnutí q způsobu řešení úpadku
Dodavatelé jäkožÉo dlužníka Y'insolvenčním
řízeňí; Dodavatd vstoupí do likvidace nebo
dojde k jiůéinu,.byť jen faktickému
omezenl íozsahn jeho činnosti, které'bý· mc'hlo
mlt negativní dopad na je}ío způsobilost plnit
závazky µode'této Smlouvy.

9:5. objědnatel tn'á právo odstoupit od Smlouvy také
tčhdý, pokud Dodavatel přesitane sphiQvat·
podmínky základní a profesní způsobilosti
nebo techriické kvalifikace stanovené
v zadá'vadch podminkách ria reatizaci veřejné
zakázky; výsledkem které je Smlouva.

IQ. KO,NTROLY A AUDITY

10.1. Dodavatel je poviň¢ň sp.olupůsoblt jako osoba
povinná při výkonu íinančtú kontroly ve myšiu
§ 2 písm, e) zákona č. 320/2001 Sb.,, o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně nčkterých
zákonů (zákon s) finanční kóntľole), vo znění
pc'zdějšlch předi)isů, a poskytnout Objednateli i
kcm(ľdlj[m orgánům při prováclčni finanční
koňh'oly nezbytnou součinnost,

10.2. Dodavatel se zava.zuje zajistit, že práva výšc
uvedených kontrolních institucí provífdčt audity,
kontroly a ovčření se búdou stejnou 'lněľou
vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
s.(g'lý¢h pravidel na jakéhokoli poddodavatele
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či jal(9uk9li jiň¢jů stranu, která iná .píospčch z
fhlAnčn|ct) .prostředků poškymutých v rámci
Stnlouyy.

11. OBECNÁ USTANOVENÍ

11.1. Dodavma je povinen po$tl}po\'at s odbot1ÍoLě
péči, podle' nejlepších znalostí a sChopností,
sledovat a chránit oprávnén¢ zájiny Objednatelé
a postupovat v souladu s jeho pokyny nebQ
s pokyny jím pověřených osob. Dodava(el je
povinen upozorňovat Objednatele
v odůvodněných případech na případůou
neÝhodlľoStpQkynů Objědnutele,

11.2, SnMvní strähy se 'výslovně dohodly, že
Dodavatel ôQpovídá Objednateli za \\jínu
jnäjetlcovou ĺ'ze1 újmu nemajetkovou.

Ll,3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na
všechny okolnosti, které by niôhly vést při
pIněd Smlouvy k. oinezení činnosti ňäQ
ohtožení chodů Objednatele, zejména pak ve
vztahu k jím používaným pľoduktům, zaříZením,
progřa!novel])[l vybavení a pi'osčředf,

t11,4, Dodavatel je povinen upozoríiit Objednatele na
potenciání'tizika vzniku škod a včas a řádně dle
svých ]nožno8tí pruvést taková opátření, která
riziko vzniku škod zcela.vyloučí nebo (jpokud je

' nelze zcela vyloučit) v maximální. možné iníře
sníží. Jde-li q zamezení vzniku škod
nezapříčiněných Dodavatelem, má Ddavatel
práVo na úhi'adu nezbytných a ůče!né
vynaložcnýčh nákladů odsouhläsených předem
Objednätelem,

IL5, Dodavatel je povinen upozotňovat Objednatele
vČas na vEechny hrozící vady či ·výµaĹiky· svého
,1jlRční,· jakož i poslcytovat Objednateli veškeré
infoí'mace, kteŕé jsou pro plněni. Smlouvy
Ĺiezby(né a neprodleně oznámit písemnou
fol'jl]ou Objednateli překážky, které mu. brání
v plnění předmčtu Smi.ouvý' a výkonu dalších
čillňQstj souvisejfckh s plněnlm předinětu
SmlQuvy.

tu, Objednate! i Dodavatel sq dále z&v8zuji sdělit. Cl
poSkytllQut bez zbyteäiého .odkladu druhé
smhivnf šíaně veškeré nězbymé přístupy
k věcným 'i technickým inťollnacín), kterých je
nezbylnč zapotéebl k provedení řádného .plnění
ze drány Dodavateb.

11.7.· DQdavatel je povinen po celou dobu pl11ěnj dle
Smlouvy nůt' v platnosti veškerá .oprävněnl,
licence [l certifikáty' Ice všem čin.nostem dle
Sndoiwy.

11.8. Dodavatel při poskytování PIně.nf Sinlouvy
nebudě mít přimp k reálným dah\m, Veška'é
ladlcf & té8tQWlCĹ práce rňusl být provedeny na
testovncfch datech, kteiá Objednatd poskytne
Dodavateli, nebo si je Dodavatel zajistí El
odsouhlad jejich validĹtu pro úče'ly testování s
Objednatelán.

11,9. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli
'vks¢iú zílř{zení nebo zpi'ostředkováyat jakýkoli
logický přlstup do ICT jnfřa$tnlktujy
Objednatele,. pracujľcl s reálnýini daty,
V příµídč stavu, kdy Objednatél a Dodavatel
společně ods(l'áňují' závadu v předn1ěht' pÍněM
nebo v datech, je lňôžný přístup k reálným
dntŮm jen pod dohledem odpovčdnCho
pracovníka Objč'dtiatek a jen za účéletn
odstrártěnf závady,

12. ZÁVĚREČNÁ ŮSTÁNOVENĹ

12.1. Tato Smlouva l1é$1ň( být, 'postoupená bez
předchQzíh(j písemného souh|aSu dníhé Smfuvnf
Strany, nebo být soy,čli'stí projektu přeměny dle
Zákona č, 125/2008 Sb,, o přen1ěl1á¢h
obchodnlch spóleCňosti a družstev, bez
předchozlho písemného souhlasu druhé Sniluvni
strany,

12.2, Smluvní strany nemají zájein, aby nad ráinéc
výslnvnýcb us(änovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadních zvyk|o8(í či budoucí praxe
zavede'né mčzi $tŕanami či zvyklostí
zachovávaných obecné či v odvětvi týkajíchn.se
předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je
staňoveno jinak, Vedle sľ)ora uvedeného si
Smluvní .strany potvrzuji, že si nejsciu Yědómy
žádných dosud :lnozi niini zavedených
obchodMch zvyklosťf či pľaxe;

12.3. Sinluvd strany vyluCují aplikaci ustanovenf §
557 Občanského ůkonihrna tuto Smlouvu.

12.4, Práva Objedmtele vyplývající z této Smlouvy či
jejího porušení se pronilčují ve lhůtě '10 let ode
dne, kdy právo ínoĹÚQ být uplatněno poprvé.

12.5, Dodavatel přebírá podle § 1765 občanského
zákoníku riziko změny okolnostf, zcjména
v souvislosti s cenou za poskytnuté Plnění,
požadavky na poskytované pInění a licenčními
p9dlnh)kalni výi'obcc.

!2.6. Ukáže-li' se některé z ustanoveni Smlouvy
zdánlivým (nicotným), posoudf se vliv této vady
na ostatní ·ustanovení Smlouvy obdobně µodle
ust, § 576 občanského zákonílcu,

12,7. Všechny spoty vyplývající z prňwího vzkĹhu
založeného Smlouvou a v souvisloSti s ní, budou
řešeny podle obecně Iávazných právMch
předpisů České republiky a soudy ČeSké
republiky.

12,8, Sln,lUvIlí strany jsou oprávněné sjedmt ve
S]nlouvč odlišnou ůpravii, než stanoví tyto
Všeobecné .obchodnl pQ(llnl,nky Vélzé TP 01/1 8,

12,9. Tyto Vš'eobetné obchodnf podmĹnky verze TP
0i/18 j$ou účinné Qd 1..2.2018.
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Příloha č.

Specifikace ceny a technická specifikace
jedn. cena . CELKEM CELKEMHNV bož DPH (KČ) počet jě'hio b,z DPH (KČ) S DPH (KČ)

1.1 Kpntejner pro akustickou jeduotku !9" se zdrojem 6 350,00 1 ks 6 350,00 7 683,50

],2 Digitiilnl prvky pro akustickou jednotku 14 720,00 1 ks 14 720,00 17 811,20

1,3 výstřoj dispečerského stolu NF 26 405,00 l ks 26 405,00 34 727,00

1,4 Kontějna' pro digitalizační jednotku 19" se 6 350,00 4 ks 25 400,00 33 396,00zdrojeíň

1,5 Digitální prvky do digitalizační jednotky pro 4 31190,00 4 ks 124 760,00 164 076,00zařízení

],6 Dedca BPL-DJ 13 250,00 4 ks 53 000,00 69 696,00

1,7 Deška intej'face LFRĎ 8 835,00 3 ks 26 505,00 34 848,00

1.8 Deska RECM ' 3 590,00 3 ks í0 770,00 14 157,00

l ,9 Kontejner pro aktualizační jednotku 19"' se 6 350,00 1 ks 6' 350,00 ' 8 349,00zdrojeni

1,10 Deska. aktualizační je(inotky 6 995,00 1 ks 6 995,00 9 196,00

l,! l Kabeláž a dF91jný instalační materiál 3 130,00 1 -sada 3 130,00 4114,0'Q

1,12 Kartq analogových vstupů pro 8 kanálů do ReDat37 15 000,00 2 ks 30 000,00 36300
vč.redukce PCI (PCIM konektor)

1,13 IP Telefoů 14 450,00 4 ks 57 800,00 69 938,00

1.14 Sluc!látka (základna + sluchátko mono) 4 840,00 2 ks 9 680,00 11712,80

1.15 Teiiký klient s 4, digitálními video výstupy 12 855,00 1 ks 12 855,00 15 554,55

! 16 Tenký klients 2. digitálníini video výstupy 9 880,00 1 ks 9 880,00 11954,80

i,17 Moňitor 24", rozlišéM.WUXGA 8 680,00 3 ks 26 040,00 31508,40

].18 TQu¢h monitor !9", rozlišení SXGA 12 625,00 1 ks n 625,00 15 2Ť6,25

1,19 Rack 19" 8 650,00 1 ks 8 650,00 10 466,50

1,20 UPS 2500VA, do racku, 2U, 230V 34 600,00 1 ks 34 600,00 41866,00

1,21 = 24 portů, Gigj3 PoE 370W, 4x 1G SFI' 64 850,00 1 ks 64 850,00 78468,50

].22 CE Směrovač L.2,L3 140 000,00 1 ks 140 000,00 169 400,00'

1,23 ::,i:'h L2, 48 portů, GigE, 2 x !0G SFP+ LAN 98 640,00 1 ks 98 640,00 119 354,40

připojení lct2g Z technologické místnosti do 11450,00 3 ks 34 350,00 41563,50
]·24 MSW (kabéláž)

, Celkem HW. ." '-"· '· :, - ' '844 355,Q0 -1 Q2I 669,55

· ' '"J':

" """"" " \

Ť:. ' .:,:j:'
j;:2 smlouvy č.j PPR-32608-9/ČJ-2018-990656 'í

"i:,, )
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':'
jedn. cena . CELKEM CELKEM íj,,,. :" '

bož DPH (KČ) počet jě'hio b,z DPH (KČ) S DPH (KČ) 1,:.'·
í- .'í'Ee '

r 2Kň nn 1 ks 6 350,00 7 683,50 ĺ'
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SW jedn. cCm . . CELKEM CELKEM
bez DPH (KČ) počet jedn. b,z DFH (KČ) s DPH'(KČ)

2.1 Switch- digitální propoj. audia 9 660,00 4 líc 38 640,00 46 754,40

2.2 Peg Hovor 31 740,00 3 lič 95 220,00 115 216,20

2.3 Peg_info 31740,00 1 lič 31740,00 38 405,40

2.4 Aktualjed . 3 315,00 1 líc 3 315,00 4 011,15

2,5 Posel 6 625,00 1 líc 6 625,00 8 016,25

2.6 Dotykovka 55 200,00 1 líc 55 200,00 66 792,00

2.7 Protokol 12 975,00 1 líc 12 975,00 15 699,75

2,8 Analyzer 20 060,00 1 líc 20 060,00 24 272,60

2,9 OPH-W7 10 215,00 1 Ilc 10 215,00 12 360,15

r2.10 Aplikace CTI pro IP telefonii 13 710,00 1 Ilc 13 710,00 16 589,10

2.11 Rozšíření ReDat3 o eXpĹrience 2 142 500,00 2 líc 285 000,00 344 850,00

2,12 Telefonní liCence (JP telefon) 4 980,00 4 líc 19 920,00 24 103,20

2.13 MS Windows RMTDSKTPSRVCSCAL 2012
CAL licence terminálových služeb ' 2 890,00 2 líc 5 780,00 6 993,80

2.14 MS Windows P.l·oťessional DesktoÉ) 13 650,00 1 lič 13 650,00 16 516,50

, ·-'cgkém SYčl 612"0$O,00 ..' '740 58ó,50. ·:. · - , . ' ' ' ' ' : . ,. .:. . : . ' . .
, ,' CELKÉM ,HW.íi SW -.'.'", -' - .. ,, '-- --. ', . · - " - 1 456 40'5,00 1 762'250,05

I. Technická specifikace HW kolnponent pracoviště Zátorka
(OOZÚUO)

POLOŽKY 1,1 -1.3 - AKUSTICKÁ JEDNOTKA

Zařízení určené k digitalizaci zvuku a BměrQvanéjnu .přenosu digita1izovaných paketů po počítačových sítích.
Podporuje integraci. vybraných speciálních fuňkci připojenýcŔ peŕiferií. Tvoří jádro pracoviště jednoho
óperátora. Neobsahuje ZádnC rotujíci ani vibrújíčf prvky.
připojuje se k ní hlasitá hovorová souptava (stolní mikrofQll a. pár aktiyních rcpi'oduktorů :či audiolišt v
počítačových mOnitorech), náhlavní hovoi'ová souprava drátová nebo bezdrátová, tlf. přístroj ve fíínkci
hovorového kodeků a ovládací stolní skříňka.
Kromě obousmě]'!lé digitalizace audiodgňálíi radioprovozu podpQruje i digitální. záznam tlf. hovorů a umožňuje
do probíhajlcího tlf, hovoru yys[at volbu DTMF, pokud tuto f\inkci 'neplní tIL ústředna.
V hlavní hovótóvé cestě se tlf. &udio. .přenáší analogově. Operátor si může vybrat,. 'zda nasn)ěrllje audio z
]'adioprovozu do hlasité soupravy a aůdio telefonie do náhlavní soupravy, nebo naopak, Jednotka umožňuje i
přehrávání akustické signalizace, kterou není' možno regulacf hlasitosti zcela utlumit, a řéprodukci zvuku z
extenňch zdroju, např, televizorů.
Vstupy: - 3x mikrofon (stohů, náhlavní drátový, bezdrátový)

- 2x tel¢fc)nl]i kodek
Výstupy: - Zx aktivnf l'ep!'oduktor (hlavní, příposlech + signalizace)

- 2x ]nonQ sluchátko (drátové, bezdíátové)
.Konektivita! - ix Ethernet 100Mbit/s.
Rozměry: - montáž do 19" racku, výška iu
Skládá se z těchto částí:
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- kontejner pró AJ 19" se zdro,j.em.- zapouzdřuje všechhy komponenty a umožňuje vestavbu jednotky do
tj'pizovaného prostoru ve stole operátora;
- ,digitálňí prvky pro AJ -. zahľnují PC třídy Mini ITX s flash diskem a OS Ubuntu, externí zvukovou
kaln! vyšší kvality a speciálnl LIQ modul;
- vý8třoj dkpečeí'skéhQ Stolu Nf - zahrnuje zesilo.vaci a přizpůsobovacl obvody na desce uvnitř
jédnotky, ovládací stolní skřlňku pohyblivou nebo částečně zapuštěnou clo' stolní desky a p1'Qpojovací
kabeláž.

POLOŽKY 1.4 - 1.8 - DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKA

Zařízení ui"Čené k diýitdizaci zvuku a slněľovanému přenosu digitalizovaných paketů po počítačových sítích,.
Zároveň podpontje integmci Ýybľ&ných fÚnkcí připojených periferií. Je určena pj'o připojení jednoho až čtyř
terminálů systému TetraPol, případně podobných. Ovládání [jřipojených ta°niináíů píobíhá po jejich vlasmhň
rozhraní inimo digitdizačnf jednotku,
Vstupy: audiosignál z radiového terminálu, galvanicky oddělený transformátorem 600 ôlnnů COR
výstupy: audiosignál do radiového terminálu, galvanicky oddělený ti'ansformátórení 600 ohmů PTT
Konektivitat lx Ethernet 100Mbit/s
Rozměry: montáž do 19" racku, výška 1u
Skládá se z těchto částí:

- |cQnteiner pro DJ !9" se zdl'oieln - zapouzdřuje všechny komýonenty a umožňuje vestavbu jednotky do
typizované systémové skříně; ,
- digitliln! prvky pro DJ - zahrnují PC třídy Mini ITX s flash diskem a OS Ubuntu, dvě externí zvukové
karty Y'yšŠf kvality a speciálnf I/O modúl;
- deska interface IFRD - tvoří HW rozhraní pro jeden terminál;
- deskä BPĹ-DJ - obsahuje konektory, speciální přizpůsobovací obvody a desky modulů;
- deska RECM - vytváří směi'wě sloučený á galvanicky oddělený analogový signál pro dlouhodobý
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položky 1,9- 1.10 - aktualizační jednotka

Zařízení pro obnovu funkce terminálů TetraPoi LCT2G, pokµd po výpadku' kon]unikace zůstanou zab'lokované,
Je urČena pío obsluhu jednoho racku LCT2G.
Konektivita: lx Ethernet 100Mbit/s
Rozměry: montáž do 19" racku, výška llj
Skládá se z těchto částí:

- konteiner pro AKJ 19" se zdrojem - zapouzdřuje komponenty a umožňuje vestavbu jednotky do
typizované systémové skříně;
- deska AKJ - obsahuje fůnkČrií obvody jednotky..

POLOŽKA 1.12 - KARTA ANALOGOVÝCIIVSTUPŮ

RQzšiřujf¢í karta prči zázn8mové zařízení ReDat3 (Yiz přl!oha č. 3)

í

- připojení 8 analogových vstupů (telefony, ]nih'ofony, ,radiové terminály,...)
- součástí dodávky re(1nkce PCI (PCÍM konektor).

POLOŽKA 1.13 -IP TELEFON S DOPLŇUJÍCÍM TLAČÍTKOVÝM MODULEM

.. ,. .... . .. .. .. . .... .. . ..,l ! VGA display , 5" (LO chi) barevný grafický displej tft, 24bitová barevná hloubka, 640 x '
: Zobl'az'euí ; 480 efektivních pixelů i'ozlišení, podsvícený. Displej podporuje také lokalizaci vyžadující :
i i dvoubajtové kódovánj Unicode, i
i i Interní dvouportový ethernetový switch umožňuje přímé píiµjeiií 10/100/t000 base-t
i ! Ethernet prQstředni¢tvíln rozhraní RJ-45 I.QN s jednoduchým připojením k telefonu í ;
) Ethernet l připojenCmu PC. Správce systému může urát samostatné VLAN 802 IQ pro PC a l

i telefonen), který poskytuje, lepŠí bezpečnost a spolelýivost hlasového a.dat2vCho provozů. .... . i



,. , . ,. .. .

l usb 12 potty USB pro drátová či bezdrátová sluchátka,
l

i l Analogový'Rj-9 (štandardM sluchtúko (lnikľoielefon)) i
:i Sluchátko i Píovedenl sluchátka vylehČené Slimline 140g nebo Stilndar(hú 170g j "

, , ,. ., , , i USB peÝné bezdi'Átové !l@l,avnf s,oµpravy (jxQU podpol:ovány bez ohledu llä výrobce) l
Aplikační podpora l XML a Java MIDlet aplikace j

'"' 'i
l : Ciseo Unified CotnmuniatíonS Manager vei;ze '7.1 (3a) SUI nebo novější j
íPodpoř'á ' Reinote Site Tdep'hony Survivable (SRST) verze 4,3 nebo novější :
t iÓMl3 verze 8,6 j1ebQ ňQvéjši ĺ
!P"?tQkclly l sip pro signalizacl, H,264 pro viďfo.
!"""""' l IEEE 802.3af Power over Ethernet a,'802.3at pcjdporovatlé třídy 4, 8961 je kolnpatibih]í s i
i Nápájení i třídQu 3 a 4 PoE IEEE switch blades podponíje Cisco Discoveí'y Protocol (CDP) a Link

Discovery Protocol.- p!)wQ',gv'!: Efhernet ČP'?E:LLDP),, ,,, ., ,.,. ,. ,.,,,j ,

POLOŽKA 1.14 - SLUCHÁTKA (základna + sluchátko)

l ! - grafické dotykové ovládání táldadny
l i - bezdíátwá technologie DECT 1,8 pro koínunikaci náhlavní soupravy se základnoú i

. l' i,- dosah při telefonoyán{ až 150 m . l
l l přímé spojen.í se sto1níín télefónem konektorem RJ i

Ží í- možnostpoužití pío klienta UČ, jakoje Skype nebo Microsoh Lynč , l
i l - dpba hoyoru |nini1nálně 8-.10 hodin l
l ! - pohotovostní doba 1ninilná[ně 36 hodin ' l
;' Základnová Stanice l- doba. nabíjení maximálně 120 minut
i :.- il]dikátor·staYU baterie !
i i - Usb konektoí pro připojení k PC l
l ! - k ,jedné základně lze současně připojit až čtyři náhlavní soupravy pro účely konf, !
l , hovorů

l - uZivatelsky jednoducllé·6párovánf náhlavní soupravy se základnovou stanicí
i · l - sQfNarcyvé wládací centtum prči prostředí Micrôso# Windows 7 a vyšší
, . ! - certifikace pg'o technologii Cis.co .8Mi,C!'osoft ,.,. .,... ,i
: i - vyňiěnitelná bateri¢ vc sluchátku
i í - Ýidite]ný indikátor stavu baterie

:l i - plně nastavitelná.spona přes hlavu s ľeproduktorem na jedno ucho !
l ' - o¢hr&ila µživate]e před hlukem
i Sluchátko - digitálni zpracování signálu a potlačení ozvěny !
! l - širokopásmový reproduktor s možností nastavení hlasitosti !
:: i - ohebné, llastavitelné ratnCnko tllikrofonu :
i ! - mikroťons technólogií potlačení hluku na pozadí !
: } - možnost ztlumit miluofon (niute) přímo na náhlavní soupravě :

POLOŽKA 1.15 - TENKÝ KLIENT S ALESPOŇ 4. DIGITÁLNÍMI VIDEO VÝSTUPY .

Napájení Napájecí zdroj externí, mimo skříně , .
EwiroDmentáh)í ENERGY STAR
certifikace

Opei'ační systétn - .
. , , Windows Embedded Standaíd 7Ekompätabihta

Náíodní prostředí České
.X86 64 architektuía, s dostatečným výkonem pro pi°ovoz"Remote Desktop

Pro.cesor Services (vzdálená plocha přes 3 lnolíitol'y s roz1iŠ¢nín1 WUXGA)

f l' S podporou Dii'ectX11, l11OŽllOStí připojenf 4 monitorů pomocí DVI-D, neboGra lC ca karta DisplayPort, podporou rozlišení alespoň WUXGA
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Opera,ční paměť Alespoň 4Gl3 DĎR3L .!'
,j: '":i :Úložiště Alespoň 16GB SSD, niSATA i :

Sit'ová karta G,igabit Etha'net (RJ·45) :j i
Alespoň 4 IJSB2.0 a 2 USB3.0 Ý. "ii '

C: :2Porty Zvuková karta Audio Line-in a Audio Line-out ,: '

'á::'a 'Možnost molltáže do racky 19" :j. :
Skříň Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojení perifáií ve vzdálenosti i '

_ai¢spoň 7 metrů
ť '

Příslušenství StÁndal'dní CZ klávesnice (USB) a optická myš (USB)

POLOŽKA 1,16 -TENKÝ KLIENT S ALESPOŇ 2. DIGITÁLNÍMI VIDEO VÝSTUPY

Napájení , Napájecí zdroj externí, mimo Skříně
Envirol1mentálm ENERGY STAR
certifikace
?Perační'!ys.té'n " Windows Embedded Standard 713
conipatabůita

Národní prostÉedí Česk¢
X86 64 architektura, 's dostátečným výkonem pro piovqz Remote DesktopProcesor t , ,Servíces (vzdálena plocha)
S podporou Direct'Xll, ínožností připojení monitorů pomocí DVI-D, neboGrafická karta , . .DisplayPort, s podpor9u rozhšení alespoň WUXGA

Operační paměť Alespoň 4GB DDR3L
ÚĹQžiště Alespoň 16GB SSD, mSATA
S'ít'ová karta Gigabit Ethernet (RJ-45)

Alespoň 4 USB2,0 a 2 USB3.0
PQ'tý ZVuková kárta Audio Line-in a Audio Line out

Možnost montáže do racku 19"
Skříň ' Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojed periférií 've vzdálenQsti

aleá!9ň 7 metyů
Příslušenství 'Standardní CZ klávesnice (USB) a optická myš (USB)

položka 1,17 - monitor s velikostí 24" a rozlišením wuxga

"Velikost :ňúň. 2'3,8 palců
Roz1íšeiú 1920 x 1200 (16:10)
TyP panelu Alespoň IFS druhé generace, LED podsvícení
Vstupní signál DisplayPort, DVÍ-D, analog, podpora HDCP



'. "" : . : · ' , · · ' '.

USB USB hub-s alespoň 4 USB2.0 porty
l

Ňapájení ENEŔGY STAR
stoján vesa uchycení, poIohovatdný stojan, s nastwitelnouýýškou
Příslušenství Speaker Bar, napájen z USB, s nastavitelnou hlasitostí, připQjen.k'monitoLU

—

POLOŽKA 1,18 -DOTYKOVÝ MONITOR S VELIKOSTÍ 19" A ROZLIŠENÍM SXGA

Vé!ikogt min. 19 palčů
Rozlíšení 1280'x 1024(16:10)
Typ 'panelu Alespoň IPS druhé generace, LED podsvfcení
Vstupní signál DisplayPort, DVI-D
Napájení ENERGY STAR

'stojan vesa uchycení, polohovatelný stojatí, s nastavitelnou výškou
Kapacitní do.tyková plocha s p9dporou gestur, propojitelná přes USB s'tenkýmDotykQvá plocha klientem (1,16)

POLOŽKA 1.19 - RACK 19"

Dostatečná velikost pro umístnění koinponent operátorského pracoviště, včetně
Velikost . .sft'ovych prvku a UPS

Uzamykatdnj
Provedení Dostatečná ventilac¢ vzduchu pro zajištěd odvodu.tepla z komponent

umístnenýal v racku

POLOŽKA 1.20 - UPS '2000VA

Příkon Alespoň 2000VA
Napětí Jednofázová UPS, 230 V
Účel Zálohování systémových te£!!e9!%i[ a opeľ'átorských pracoviŠť'

y Kabeláž pro napájeni technoĹogií v racku a pracovních stolech, ve vzdálenostiPríslušenstvf' .qlespoií 7 mefrň

SoHware UPS.Pów¢r Management
Skříň Možnost montáže do RACKU 19"

POLOŽKA 1.21- SVYITCHL2, 24 PORTŮ GIGE POE, 4X1G SFP

i'
,tú ĹAlespoií 24 1G ethernetových pořtů ilPočet po l í

i :Alespoíí 4 1G SFP porty
. . .. .., _,, . .. ..!' i 802,lX autorizace !

i , ĹPrNátní 'VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VIAN assiginent '
Ĺl Možnosti i SSH přístup, inteligentn'í operační systém j

í {ĹSPAN ;
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jpoE 124 poe portů, příkon ?lespoň 370W l i, ..:7 ,
... t - .,. .., ,, . ,. .. ,. ,, . , , -. , . .,, , , . ,,, . ., ., . .. .A F- -2'· Q: ;i ' 1U do 19" racku i , . , ž! i

l Provedení i l ' l ' ý.: " ' "ž" '
i . l Stač covatelny, včetně stač coVaciho kabelu l u,,,'. '::?

. . . .,-... . .... l ...., . .. ... .... ..' .. .... . ..-.... .. ..,,... 'E, '."' ' -
i Součásti switchů je i LAN kabehíŽ, alespoň CAT5E, ukončená RJ45 konektoíy, l "é:, :

) Kabeláž i pro zajištění propqjů na konu)onenty,opeľátórslcých pracovišť' a servery l :, '

"""""" "' """ '"""""' " "' ""' " ' "-""-' '"""""' G-ä" g

. Ĺj| 'POLOZKA 1.22 - CE SMĚROVAČ L2,L3

Router pro . . . -
, Ú Podpora Data, Voice, Videointegrovane sluzby

Alespoň 3 pony 1G ethanet-
Alespoň l port SÉP
Slot pro servisní modulPor.ty

VSlot pro prídavné 'WAN interface kaíty
Slot pro digitáhif signálový procesor
DistíŮuce POE
Haŕdvarová VPN eúciyption

V Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPNBezpečnost '
Identity management: Inte11igentjy protectiůg endpoints 'using authentication,
authoíization, and accoůnting (AAA)

Protokoly Podpora protOkolů eBGP, MPLS

II. Technická specifikace HW komponent pro rozšíření serverové
infrastruktury stávajícího systému operačiúho řízení ÚCP, pracoviště
Wintrova

POLOŽKA 1.22 - SWITCH I,2, 48 PORTŮ GIGE, 2XIOG SFP-F

. ... , , . ...,... .,. ......, . .,. .. .. . ..!A1espoň 48 1G ethernetových portů i
Počet portů ' í

! jAlespoň 2 10g SFP + po'ý . '
b -;

: 802.lX autorizace i
I

j i Privátní VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VLAN asšigment l
i Možnosti ! SSH přhštup, inteligentní operační systém '

if: (SPf\N l
" "' " ' ' " "" . ll IU do 19" racku li Píovedeni '!

q " 7 1 lStäckovc teľný, včetne st, ckovaci id kabelu i
U

rl Součástí switchů je j LAN kabeláž, alespoň CAT5E, utcončená RJ45 konektory, i
:Kabelc · jpro zajištění propojů na konipôňenty operátorských pracovišť a servery !

III. Technická specifikace SW komponent
POLOŽKY 2.1 - 2.10

Přesné 'ozňáčeni: 2..1 - kczSwitch



Výrobce:

2,2 " kczPeg_Hovor
2.3 - kczPeg_info
2.4 - kczAktua1_Jed
2,5 - Posel
2.6 - Dotykovka
2.'7 - Protokol (zobrazovač provozních zäznainů)
2.8 - Analyzer (analyzátor provozních záznamů)
2.9 - OPH-W7 (dvoukanálový opakova¢ pĎsledrljch hovorů)
2,10 - Aplikace pŕo CTI telefonii

Komcenti'a, S.l'.O., Dejvická 574/33, Praha 6

POLOŽKA 2,11 - LICENCE REDAT - EXPERIENCE

Přesné označení: licence eXpa'ience

Výrobce: Retia, a,s., Pražská 341, Pardubice

POLOŽKA 2.12 - 2.13 -LICENCE REMOTE DESKTOP SERVICES CAL A WINDOWS

Éřesné označeňí: 2.1.Í - Windows RemQte Desktop Services CAL 2012
2.14 -· Windows 7 Profesšional Desktop (OS pro položky 1,15 - 1-16)

Výrobce: Microsoft
r
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Ev. Č, ŘPVS 2002718 '

Dodatek č. 1 č. j, PPR-32608-12/ČJ-2018-990656
ke Smlouvě č. j. PPR-32608-9/ČJ-2018-990656

Smluvní strany:

Česká republilw - Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní 8pojení:

Nad Štolou 936/3, PSČ no 34, Praha
00007064
CZ00007064

ředitelein Ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

KQrespondellční adresa: Policejní pi'ezidium č% Ředitelství pro podporu výkonu služby,
pôštovM schránka 62/ RPVS, 170 89 Pi'aha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

YOUR SYSTEM, spoj. s r. o.

Sídlo: .

IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Tůrkova 2319/5b, 149 OO Pi'aha 4

00174939
, CZ00 174939

Óbehodní společnost zapsaná v obchodním i'ejstříku vedeném Městským soudetn
v Praze, pod sp. Ztl, C, vložka č, 72

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také jen ,,Sin!uvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní sti'ana")



Ev. Č. ŘPVS 2002718

\

I.

l, Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2018 Smlouvu o dodánítechnologie pro opeíační řízení
ÚCP PČR č. j, PPR-32608-9/ČJ-2018-990656 (dále také jen ,,Stnlouva,)

2. Stnluvní strany se v souladu s § 222 zák, č, 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázek
dohodly na tomto Dodatku č. I s tím, že se v souladu se zákonem nejedná o podstatnou
změnu závazku ze stnlouvy,

II,

I, Snlluvllí strany se tímto Dodatkein č. l dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se za textem
,,Specifikace ceny a techňická specifikace" nahíazuje novou tabulkou se specifikací ceny.
Další ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné,

III.

I, Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č, l nedotčena.

2, Tento Dodatck Č. l je vyhotoven tak, že je podepsán oběina Slnllľyn{n1i stranami
ekku'oni¢kýnl podpisein s tím, že zároveň Olj!jednatel obdrží .l (jeden) stejtíopis s platnosti
originálu podepsány oběina Sln]uvn[lni stcanami vlastnoručně a Dodavatel obdrží l (jeden)
stejnopis s platnosti originálu podepsány oběma Smluvními sti'anami vlastaoíučně tj, ne
clektronicky.

3, Tento Dodatek č. l nabývá účinnosti dném uveřejnění v registru stnluv dle zákcma č,
340/2015 Sb., o zvláštních podn}fnkác]) účinnosti něktciých sinluv, uveřejiíování těchto
sinluv a q registru smluV (zákon o t'egistru smluv)

4, Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. l je:

- Příloha Č,2 ,,Opi'ava Přílohy č, 2 Smlouvy"

i

V Praze dne ,,. .·....... ..

Objeduatel:
Digltálné podepsalM
Datum: 2019,01,29
10:35:43 +01'00'

Ministerstvo vnitra - Česká rel)ul)]ika

ředitel ŘPVS PP ČR

V , dne

Dodavatel:

!1:49M,,,'w
q

YOUR SYSTEM, spoL s 1',0,

jednatel



Ev. é. ŘPVS 2002718

Příloha č, l dodatku č. l č.j. PPR-32608-12/ČJ-2018-990656

5pecllll[ace ceny. a .tecnlllcKa .speclllKace
-:jedn. éend· '·" ' "' . '""' " CÉCKEML:.' " CÉLKEM '-· -- HW.'-.' , .- , ·. · - ' '· .. · . b¢zDPH"(Kč).. ' pýt ,j'd'·,. . bá'Dŕíí(Kč). - '.:s DÉ'H (Kč)

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

1.1 KOntejner pro akustickou jednotku 19" se zdi'ojan 6 350,00 l ks 6 350,00 7 683,50

1.2 Digitální prvky pro akustickou jednotku 14 720,00 1 ks 14 720,00 17 811,20
1.3 výstroj dispečerského stolu NF 26 405,00 l ks 26 405,00 31 950,05
1.4 Kontejner pro digitalizační jednotku 19" se zdrojem 6 350,00 4 ks 25 400,00 30 734,00

1,5 Digitální prvky do digitalizaěnf jednotky pío 4 31 190,00 4 ks 124 760,00 150 959,60zařízení
1.6 Deska BPL-DJ 13 250,00 4 ks 53 000,00 64 130,00
1.7 Deska interface IFRD 8 835,00 3 ks 26 505,00 32 071,05
1,8 Deska RECM 3 590,00 3 ks 10 770,00 13 031,70
1.9 Kontejner pro aktualizační jednotku 19" se zdíojem 6 350,00 1 ks 6 350,00 7 683,50
1.10 Deska aktualizační jednotky 6 99$,00 l ks 6 995,00 8 463,95
i,11 Kabdáž a drobný instalačnl nla(eľiá[ 3 130,00 l sacla 3 130,00 3 787,30
1,12 Karta analogových vstupů pro 8 kanálů do ReDat3) IS 000,00 2 ks 30 000,00 36 300,00

vč,redukčé PCI (PCIMI konektor)
1.13 IP Telefon 14 450,00 4 ks 57 800,00 69 938,00
1.14 Sluchátka (základna + sluChátko niono) 4 840,0Q 2 ks 9 680,00 11 712,80
1,15 Tenký klient s 4. digitá|llfn)i video výstupy 12 855,00 1 ks 12 855,00 IS 554,55
1.16 Tenký klients 2. digitált)hni video výstupy 9 880,00 l ks 9 880,00 11 954,80
1.17 Monitor 24", ľoz|išení WUXGA 8 680,00 3 ks 26 040,00 31 508,40
1,18 Touch monitor 19", rozlišeuf SXGA 12 625,00 l ks 12 625,00 15 276,20
1.19 Rack 19" 8 650,00 l ks 8 650,00 10 466,50
1.20 UPS 2500VA, do racku, 2U, 230V 34 600,00 l ks 34 600,00 41 866,00

Switch L2, 24 portů, GigE PoE 370W, 4x 1G SFP 64 850,00 l ks 64 850,00 78 468,50'1·21 LAN Base

1.22 CE Sll]ěl'oyač L2,L3 140 000,00 l ks 140 000,00 169 400,00
1,23 =' 1.2, 48 pottů, GigE, 2 x 10G SFP+ LAN 98 640,00 l ks 98 640,00 119 354,40

l 24 Připojení LCT2G z teehnologické místnosti d° 11 450,00 3 ks 34 350,00 41 563,50
' MSW (kabeláž)

- Čáicem ĹIW ' "_ .' - - _ ' _ . . ,. ·" -.-'-' - ,, $44 355,ô9 :10216Gg,$ó':i

· -SW ' "' ' - j'dm cena . ' CELKEM
CEĽKÉM-' "'

bez DPH (Kč) počet jed" :b,z D.PH (Kč)"" Dp[l.Čkč)...,·',.
2,1 Switch - digitální píopqj. audia 9 660,00 4 líc 38 640,00 46 754,40
2,2 Peg_Hovor 31 740,00 3 líc 95 220,00 115 216,20
2.3 Peg _info 31 740,00 l lič 31 740,00 38 405,40
2.4 Aktualjed 3 315,00 l líc 3 315,00 4 011,15
2.5 Posel 6 625,00 ] líc 6 62$,00 8 016,25
2.6 Dotykovka 55 200,00 l líc 55 200,00 66 792,00
2.7 Protokol 12 975,00 l lič 12 975,00 IS 699,75
2.8 Analyzer 20 060,00 l líc 20 060,00 24 272,60
2.9 OPH-W7 10 215,00 l líc 10 215,00 !2 360,15
2.10 Aplikace CTI pro IP tc!eťonii 13 710,00 l líc 13 710,00 J6 $89,10
2.11 RozšlřeníReDat3 o eXperience 2 142 500,00 2 lič 285 000,00 344 850,00
2,12 Telefonnl licence (IP telefon) 4 980,00 4 líc 19 920,00 24 103,20
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Ev. Č, ŘPVS 2002718

2,13 MS Windows RMTDSKTPSRVCSCAL 2012 CAL
licence teľnlinálových služeb 2 890,00 2 he 5 780,00 6 993,80

2,14' MŠ Windows Professional Desktop 13 650,00 I lič 13 650,00 16 516,50
:"·"·' j::'"":. ' ' ' "' ' :' ' " ' :. .: ) ., ' ' ' . .· ':,"1 '-..'",,::"" "'."-:':"-",::'.!"M'""';,:'- .';·É-':61,2.,"050;00i í;.:

"" ĹŠÚÍ :Š'"""":'"."' jj':,' ..,',,.;, 'í.'áŠG'áó'Š,Óo' "i
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, , EVROPSKÁ UNIEEVRCIPSKÝ'F0Nt) 'pRo:REr,loN4'LNi ROZVOj
'N' ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

KUPNÍ SMLOUVA
číslo prodávajlciho: S-DAKA-Ô00208

číslo kupujícího: PPR-3236-28/Čj-2015-990656

podle ustanovení § 2079 a násl, zákona č". 89/2012 Šb,,'občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník),

kterou uzavřely tyto smluvní strany

Článek l.

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3

,ČO,
DIČ: CZ00007Ó64
Zastoupe'ná: ředitelem Správy 1ogistick¢ho

zabezpečení PP ČR :" "
Banko,ůní spojení: &n:. P4h'.
Číslo učtu: k .. " ľ. '
Kontaktní osoba: ,r '"" . '7
Tel.:

' ,. itŠ ; C

(dále jen ,,kupující")

a

2, YOUR SYSTEM, spol. S r.o.
Sídlo: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Práha 4
IČO:
DIČ: cZ 00174939
Bankovnl"spojénk UniCredit Bank CZ'

'· Číslo-účtu:----· :.-".., :":"":' y " yy W i
Zastoupená: . ·. , . ,ednatelem
Te|efon/Fax: ." :N . :.: ' b ' ' 'zapsaná v OR vedeném MS v Prazé, Qdáíi'Č,"vioŽka 72. ' -."""·:', '", ., "

' jdá'le jen ,prcidávajicl") " "
. .. ,. . . ..

.
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Článek íl.
Základní ustanoveni

Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajklho ze dne 25. 06, 2015,
která byla podáňa na základě zadávacfho řízení zveřejněného pod číslem PPR-3236-
15/ČJ-2015-990656 a vybrána jako nejvhodnější,

P

Článek Ill.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prc}dávající zavazuje dodat za podmínek v ni sjednaných
kupujícímu zbOží, specifikované v odst. '2 tohoto č|ánku a převést na kupujlclho
vlastnické právo k němu. Kupující se za"vazijje zboží převzít a zaplatit za ně
sjednanou kupní cenu.

2. Dodávka hardwarového řešeni pro operační ,střediska útvarů Policie ČR s celostátnt
působnostÍ je podrobně speclfilcováná v Příloze č. 1 této kupní sml'ouvy, která je
jejf nedílnou součásti (dále' jen ,,zboží"),

3. Zboží (a veškeré jeho části) bíÁe nové, nepoužité, nerepa,sQvané a vyrobeňé v řoCe
2014 nebo později z prvotřídních materiálů a odpovidajíci současným parametrům
a požadavkům nejvyšší kvality.

4. Součástí dodávky je j doprava .zboží dQ místa plnění a předáni dokladů (čl¢mek lV,
odst. 5 pfsin. d) této smlouvji), které se ke zboží vztahuji.

5. prodávajicl tiřňtQ prohlašuje, že zboží nemá píávnl vady ve smyslu § 1920 a násl.
občanského zákoníŇu.

i

Článek lV.
Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží po předchozí dohodě v místC dodání '
zboží do 60 dnů od uzavření této smlouvy, nejdéle však do 16. Iistopádu 2015.

2. prQdávájíci se zavazuje inforrnovat kupujĹclho .o terminu dodáni zboží nejméně tři
pracovrií dny předem. Před to"uto dobou může Ŕrodávajíd dodat zboží jen
po předchozím souhlasu kupujícího,

3, Místem plněni jsou operační střediska útvarů Policie ČR s celostátní p,ůsobno$tí
dislokovaná v Praze:

- Na Bariich 1304/5, Praha 5,
- Letiště Václava Hav|a, Hangár D, Praha 6,
- Kapuclňská 2,"Praha 1,
- Jiřská 2, Praha 1,
- Českomalínská 5, Praha 6,BubenečskÁ-20,.Praha 6, ----.--. -.-..- - . '. "-- -"""" " ·- ·-

- OlŠanská 4, Praha 3.
4, Splněním dodávky se rozumí dodánI a úvede,ní zboží do provozu v místě 'plnění,

přévzetľ zboží osobami zmocněnými kupujícím a dodáni všech dokladů ' nutných"" .
k jeho provozování podle prävnl,Ch ptedpisů a technických norem ČR.

.. . ,-. ..... ..-. --. : ..,.._ _ _. . .5. Kupujlc'l při převzetí zboží provede koňhplu zejména:
a) dodané značky, typu, druhu,
b) zjevnýCh jakostriích vlastnostl a rQku výroby,

-2-Z24
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zdá nedQšIQ k poškození zboží při přeŕravě,
dodaných dokladÓ (aokument,ace):
· záruční listy, dok|ady a dokůmentacé k pľoyQzování přídušenst'ví

(homdogace, certifikát, prohlášení o shodě apod.),
· akcéptačnl a předávací prótokol.

6, prodávajld předá kupujiclmu všéchny nezt)ytné doklady a dokuměnty 'požadováňé
le,glsktivou vztahujlci se ke zboží die článku i'v, odst, 5 písm. d)' tělo kupnÍ"smlouvy
.V Českérň jazyce, PÍipušt.né jsou jěn cjzojazyč,né ,doklady, dókurr!entá¢e a :teXty
(zejména náygd), které bydou ópatřény přěkla,dem do če.sk'ého j'áZyka. ŕro&vajíci se
zavazuje zajistil seznámeni k'upujídho s o'bsluhou zboĹ!Ĺ,

7. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajlc[m a kupujĹcIm sepsán předávací
protoko| ve čtyřeCh vyhcitoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží je kuµujĹcÍ
oprávnéĹn odmítnout jeho převzet|, což řádně' í s důvpdy potvrdÍ na přlslušňém
dokladu,

8, Při dOdání zboží proběhne v místě plnění přovozni zkoúška, které budóu přltoŕŕiny
osQb'y pověřeňé kupuj1cľm. O provozní zkoijšce bude sepsäň akceptáční protokd'-ve,
čtyÉech vyhotQvenľch, který svým podpisem potvrdí -zástupci prodávajidho a
kupujíciho.

9. osoby zmocriěné k převzetí zboží a předání zboží a podpisu 'předáva¢{ho a
akceptaČního protokolu:
za kupujicíhQ:

za prodávajkľho' BL"

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 9 913 100,- kč bez dph jako cena nejvýše.
přípustná, tj, 11 S94 851,- Kč s DPH (slovy: jedenáct miliónů deÝět set devadá:it
čtyři tisíc osm set padesát jedna korun českých), při sazbČ dph ve výíši 21·%,
přičemž sazba DPH bude v případě její zrněny stanovena 'V s0uladu š platnýrňi

"-" --'- právnlmi předpisy,

!
l . .'.

l

j
l

t:

C

i;

i

l
l

2. Tato sjednaná kupňi cena je k'onečná a zahrnuje veškeré náklady spc'jené.
s dodávkou 'zbožl do místa plnění (seznámeni s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou
Zahrnuta i úěškerá případná MOžná rizika (inflační, cenové či měnové'vlivy apod.).

. 3. Cena za.zbpžl v kč včetně.Dplg se stanovuje připočtením sazby DPH platné v denfakÍurace dle platné legislativy v zemi"kupuj[cíňo. "' "" "' '""" '
4, Platba za plněni předmětu smlouvy bude realizována bezhotóvostMm převodem 'na.

účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury), kterou vystaví pródávajíci

·3-zZ4
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.",,"., po podpisu předávacího protokolu Qběňia ?mlůy'ř!lmi .$tľaµ'1)1, l
"..z' dohodly, že platba ,bude 'ptovedena .v Českých korunách (CZK) výhradněž'jrla :ii'"'";. '.' ;:'""' prodá"v.a][c[ho uYedeňý ha daňovém dokládu (faktuře)ŕ ,'."-"""',::: '. !'
,. · zřízený v,peněžnlm Ústavu n,ä ůzemj České rep!jb|lky, '.baňkQYňl:ii,p.Q.p.latky,,','Za.:"""'"i:f"·'"":'- jzahra'ničnl'p|atbu jdou na vrub prodávájícího, .' :-'.""'.'i.' ,":" .'."" '"""" '·

-.' i-"--. · -· -· ·'" · ·"-·-· - · ·.· --'·- ·5, Daňový d'oklad (faktura) bude splňovat nákžifosti staňověM tí
a zálqonem Č,'235/20Q4 Sb., o dani z přidaně hodnoty, ye'z'ne'ň['ŕózäějš|c6ž'předBišů'"?'.,:',:'· ,'.. E
a bude.obsahovat oznqčeni zhôtovjte|e, objegn'ate|e (Česká repuBliká'iT::M|ň&íéřg'(vô" ,..-, ·.· ;.·:..', ,:
viiitra, Nád Štcibu' 9'3'6/3, 1'70 "34 ŕraha 7) a přljemce"daňóŮ"éhô'":gGK'läa ".":' Íl
(policejní" prezidium ČR," Správa logi$iického zábezpéčenl, ,E. :' :EĹ' '.":--" 'l
Praha 5). Spôlečňě s daň,o\iým dokladém ,"(faktútou) 'dái,é',
předávacího a ak'ceptačnlho protokolu pQd,epsaného pověřeným" l "
k'u'pujícího. '. , .':..,'.': l": ,' ' " '·" ' ' ' " '". ' '":.,.;. i ':: . ' ' l6. sm|uvní strany se dohodly na lhůtě 'splatnosti daňóvého dok|adu ;(Éáktuty:) :v "délc'e i
třiceti (30) kalencŔřních dnů' ode dne prokazate|ného donjčenígaňgyŘhQ-;dók|ádu" " l
(faktury) příjemci daňového dokladu (faktury), (viz odSt. 'Š tohoto .aänku); Vpřípa'dě ' q

E

pochybnosÚ .se má za to, že dnem doručeňl se rózumí třetí -deh óde d.ne šj'géš,!ájíí l
daňového dókladu (řaktLlry). , ... ' '

7. Kúpni céna se považuje za u'hrazeňou okamžikem odeps'ánl fákturované kupni ceny " "
z bankovního účtu"kupujiclho, Pôkúd kupujfcí uplatni nárok ňa Adstränéní v'a'dy
v!3 'lhůtě ,splatnosti daňového dokla(iu (faktury'), není kúlj,ujicí 1'Qv|nen '-áZ' ,aó !

!:

odstřaněM vady.zt?oží úhradit cenu zboží. Okamžikeťň odstranění vády Zbóží začrie i'
běžet nová lhůta splatnosti dařĹového dokladu (fáktury) v dé|ce do tři¢eti (30) i-
kalendářních dnŮ'. j;

8. Kýpující -nebude poskytovat prgdávajíc[mu jakékoliv zálohy na úhradu ceny .zboží
nebo jeho části" a prodávájici prohlašuje, Že žádnou záĹQhoyou plaí.bu, ňepóžaduje
a požadovat .neÚde. i

9. j(uµujlci je oprávněn před uplynutim Íi1úty splatnosti daňového dokladu '(faktury) vrátit '
" bez zap|acenľ daňový dok]ad"(faktur(i)., která neobsahuje ná|ežitgs.ti $tánovené toůto i:

smloúvou nebo buďou-li tyto údaje uvedeny chybně, prodävajld je pQvinen podle ,Z
PQy.ahy ne$prgvnosti daň9vý dpklatĹ (faktúru) op'ravit riebô 'nóvě 'yyhotôvi,t. y takOvém .l
případě není kupujľd v'prodlenl se zap'lacením ceny zboží, Okamžikem 1|'
náležitě dóplněnéhQ či Qpravenéhcj daňQv'ého dokladu (fakturý) začne bŮet nová Š
lhůta sp|aťnosu"daňového'dokladu (faktu'íy) y délce do třiceti (áO)"kaleňdářnl¢h aii'ů, !

':
Článek VI. ':

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečl škody ná,zbcjZÍ
I

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke z'boží okamžikem jeho převzetí od '
přodávajicfho, tj. od Qkámžiku podpisu předávadhci protókôlu oprávněným zástupce
kupuj.idho,

2. Ňebezpečí šŔody na 'zboží přechází na Ápujlcího' okamžikem É)řevzetí -zboží '
'OC$ i

Ši
4

k L

l
l
l
r.
Is
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:,,7'" Článek'Vll.
Záruka, vady zboží a sankce za její nedQd"ržení

r, 1. Prodávajľcj odpovídá za to, že dodané zboží má vlastňošti uvedené v technické
dokuínentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpQ\/ldá platným předpisům ČR
a technickým norrňám.

.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboZl kupujiclmu: Záruční doba neběží po
dobu, po kterou kupujícĹ nemůže užívat zboží pro jeho va.dy, za které odpovídá
prôdávajlcf. ' '

3. Záruční doba na zboží se stanovuje na dobu 60 měsíců od podpisu akceptačního
protokolu,

4, Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatiĹit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to prostřednictvím HOT LINE i5. Pokud v době záruky vznikne na zboží závada typu A ':ei"o "k zjazije se l

prodávající dostavit na místo závady a zahájit odstráňování vady do 6 hodin od :
prokazatelného nahlášeni vady prcjdáya]ícimu. V případě, že se do 6 hodin na místo :
nedostaví, začíná běžet od následujíci |19diny sankce v případě závady typu A ve
výši 5 000,- s dph za každý, byť započatý den prodlení a v případě vady typu B
sankce ve výši 3 000,- kč s dph za kaZdý, byt' započatý den prodlení. Dále se i
prodávajlcl zavazuje tuto vadu odstranit do 24 hodin od zahájeni o.dstraňovárý vady. !
Pokud nebude závada odstraněna do 24 hodin, začíná béžef výše uvedená"san'kce l
pro jednotlivé typy vad. l '

6. Pokud v době zániky vznikne z důvodů 'na straňě pťodávajiclho závädá typu c, l
lprojedná pověřená osoba kupujícího s ,prodávajídm do '3 pracovních dnů ode dne '
;prokazatelného nahlášení vady způsob a térmln odstraněni. : -

7, ,,Závadou typu A" se rozumí stav, kdy systém neposkytuje některou z kritických
funkciona|jt systému. Tlm se tozumí stav, kdy systém neposkytuje neho výŕazně
omezuje některijll ze zák)adriích fúňkc.ionalit, anebo nedostupnost serverových
služeb. Za výrazné omezení se považuje nižší' neZ 50% ókamžitá dostupnost přoti
běžnému provoznlmu stavu. .

8. ,,Závadou typu B" se rozumí stav, kdy je systém schopen omezeného provozu nebo
neposkytuje některou z nekritických funkciónalit.

9. ,,Závadou typu C" se rozumí závada, která nemá zásadní vliv na provoz nebo
funkc'ionalitý systému.

10. Po dobu záruky budQu všechny vadné paměťové disky yyměněny prodávajichn za
nové paměťové disky bez nároků na Vrácení vadných disků prodávajkímu,

11, Další' nároky kupujícího plynoucí mu z titulu'vad zboží'z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

12, EľQdáYajicl.zar.učuje, že_navrhované řešeni sR|ňuje všechny .pQžagavky_na .vysoce,
dostupné prostředí 99,8 % Ŕťa¢ujícf v réžimu 365x24x7.

13. prodävajíci zaručuje, že prodµkčn1 prostředí je navrženo tak, že údržba, .změny
systému (softwaru), oprava chyb a .závad 6ude běžně proveďitelná bez odstávky
celého systému.

14, Prodávající přôh|ašújé:"žé' je jédiň"ýřn garánteřn pľněň1"této "smlouvy "a"na-jeho'vrub' - -· -
budou řešeny veškeřé záruky,

l
l -5 -Z24
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' g,i" ĺ5, Prgdávajkl zan,íčuje, že zboží je v den své akč@tace v řádném a přovozuschópném

stavu, bez vad a odpovfdá sp0Gifikac{in uvsdeným v zadávací dokumeňtaci.
, í """ 16, Reklamace jsou ze strany kupujklho řešeny pověřeným 'pracQvníkem, který je " Ju

Člán'ek VIII.
PovInnost mláen'1ivosti

:µ-:'t

ii

1, prodávajlcI se zavazuje zacMvávat ve -Yz|ahu ke. třétírn osobám rňlčenliyo'st
o informacích, které při p|néní'téio smlouvy 'zíSká od' kuµujíelho nebo o kupujícím
či jého zaměstnancl¢h 'a sljo|upracovnlcÍch a ňesrňl je "zpřistu'pňit béz. Pisěřnňého'
souhlasu kupujíclho Zádné třetí osobě ani je µoužit v rozporu s ůče'lein této, fm1ouvy,
lédaže se j'edná:

a) ó jnfocma¢e, které jsQU veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřjstupněnl fňforrňace Uyžadoväno zákôném nebgzávazn'ýň

rozhódnutľm oprávňěnéhó orgánu.
2. prodávajlci je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce '1 tohoto :aá)iku

všechny osoby, které se budou podílet ria dóclání zboží kukují,c[rňů dle tétO 'šmiówý,.. .
3. za porušení povinnosti mlče|i|iýósti osobami, které še'budo"ú pó,díle't na dodá!í,l 'Zbož!

d|e'tétQ smlouvy, 9dpovídá pmdávajícl, jako by povinnost pouŠil sám.
4. Poúinnost mlčenlivosti trvá. i po 'skoňčenĹ účinnosti 'této .smlouvy;
5, Veškerá komunikace mezi sm|uvnínil strana'ml ,budě ,probihät 'prostřednietvlm .osob

oprávněhých jednat jménem smluvních stran, kontaktn'ích osob, popř. jitin,i
'pověřených pracovníků,

i
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Ólänek1X.
'Smltlvn[ pokµty 'a odstoupení od smlouvy

1, V případě nedodržení terminu dQdánl a předáni,' zboží podle článku lV, odst, 1 ze
štrány prodävajiclho, v případě nepřevzéti.z.bôžl ze'sträny kupují¢ihô 'z dů,vQ:dů vád
zboĹi je prodávajkl povinen dĹradit klipujičimu sml'uvní" pQku'tu ye výši 100 .0U0,- Kč
(slpvy: stotisic'korun českých)'za každý, bylí -zapQčatý kalenc{ářni deň'prQdléni,

2. jestliže prQdávajicl poruší jakQuko|"i pQvjnnost pQdle čiánku VIl,, .'zavažuie se
proĹlávajíd uhradit kúp.ujkiímu smlµvní pokytu Ve výši 50 '00Ó,- 'KC (sĹo'vy: pädesái
tisíc korun 'českých) za každé jednotlivé porušenľ povlnnósti.

3. 'Při nédodržení terminu spkMostÍ řádně vystaveného daňového do'kladu (fäkfutý)
kupůjklm je prodäi/a]icl Qpŕáíměn pôžadovát po kupujkľm úhradu z"ákg'n"néhô úroků
z prodlení z dlúĽné'.částky. výše úroku z prodlení Qdpovídá roČné výši repo ,sazby
stán,ovené Čésko,u ňárodní bankOu pro É)Nnľ deň kaleňdářM.hó pólóleti, v ně,mž dôšlo

--- --.. ---.k.prQdlerú,%.zvýšeně:o8-procemnĹá. bodů. -- ...- --.------- - -- -.-- --—·- ' '

;

4. prodávajícI je povinen zaplatit kypujklmu smluvní pokutu ve výši 1 QQQ,- Kč ($l,oyy:
jedén tisíc kQr'un českých) za každý i zap¢)čatý kalend9řnl .den ,prcidleňi se sp|ňénim
závazku dle článku X. 'odst. 11 této smlouvy, spolu.- s částkQu Qdpc?ylgajíQj případné '
pokutě ulpžené kupuj{cim!j ve Shodě $. S' 12Q odst. .2 zákona 'č, 137/200'6 'Šb.,
'o veřejných zakázkách,'ve zn'ěnÍ'pozdějšich'předpisů'(dá|e jen i,zäkQn")i"za-qoľušenÍ "' -'"
jeho související povinnostĹ die § 14Ýa "odsĹ'."1 p'lsm. c) 'á odst, 6 zákona.
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ýkt. '

5, Smluvní pokuta 'a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnáctl ka|endářnich dnů ode dne
jejich uplatnění,

' 6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinňost prodávajícího řádně
dodat zbQžĹ.

7, Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajIckn, které zakládá právo kupujícího na
odstoupeni od této smloůvy, se považuje zejména:

a) prodlení prodávajlc'iho s dodáním zbgži o vki'e než sedřh kalehdářních"dnů,
b) prodienl odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podie článku VIl. o vice

než sedm kalendářních dnů,
c) porušéní jakékoli povinnosti prodávajícího pod]e článku Vlll,,
d) postup prodávajidho při dodáňi zboží "v rozporu s pokyny kupujícího,
e) dodáňi zboží, které neodpovídá specifikaci dle zádávací dokúinentace a této

smlouvy.
8. Kupujícl je dále oprávněn od této smlouvy odstoúpit v p'řipadě, že:

a) vůči majetku· prodávajícího probjhá insôlvenčnf řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na prodávajlcího byl zamítnut proto, .Ze majetek
prodávajkiho nepostačuje k úhradě nákladů ínsolvěňčniho řlzeňí,

c) prodávajícl vstoupí do likvidace,
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy 'odstoupit v připadě,.že:

a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývájí¢fch
z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,

b) pokud kupujícf nezajisti podmínky pro řádné předáni plně'ní ä tuto šklltečňóst
po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

10. Účinky každého odstoupenÍ od smlouvy nastávají okamžikem doručenf -písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smhjvnl straně. odstoupení od s'mlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní" pokuty 'a povInnosti
mlčeMivosti.

:

Článek X.
Povinnosti prodávajÍcÍho

1. SmluvM strany jsou povinny bez zbytečného ódkladu oznámit druhé smluvn.l straně
změnu údajů Úvedených v článku l. této smlouvy.

2. prodávající není bez předchQzího písemného souhlasu kupujícího oprávněn
postoupit smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osóbu.

3. prodávající je ve srnyslu ustanovenl § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 sib., o finanční
kol)trQ|e vé večejné..sp(g\/g_.a o .zm_ěně..některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
osobou povinou $pólupů$obii při výŔQ'ňU íinančni koňtroly prováděné v scSuvislosti"
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4, prodávajÍcÍ je povinen archivovat veškerou dokumentaci sóůviséjki š realizaci
veřejně zakázky - originální výhofovení smlouvy 'vČetně jejích dodatků, órlginály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci.ptedmětA.ĹétQ..s.m|.Q.u.v.y ..
po dobu 10 let od ukončení projektu, tj. do 31. prosince 2025, a poŔud je v českých
právních předpisech stanovena lh'ůĹa delší než v évropských předpkécfí, musľ být
pro úschovu pcmžita lhůta delšl, Po tuto dobu je prodávající poYinen za účelem
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e - . ověřování plnění povinností vypiývajIcích z pQdmínek Operačního programu
,:-% " "

t;"""' poskytovat požadované informace a dokumentaci osobám oprávněným' k výkonu
.,í "' kontroly projektu, vytvořit jim podmínky k provedení kontroly dok|adä $oUvlsejÍčlch

B-;! s plněním této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
E'"" 5. Předmět plnění této smlouvy je součásti projektu ,,Operační řízenl útvarů Policie' ČR
é" s celostátní působností", CZ,1.06/1.1,00/17.09394, který je spo|ufinancován z

prostředků strukturálních fondů EU v řámci Integrovaného operačního programu.
Všechny písemné zprávy, písemné výstupy, pr,ezentace a veškerá dokumentace
zadávacího řízení muší být opatřena vizuální identitou projektů \i souĹadu s při|,ohQu
Příručky pro žadatele a příjemce - ,,Pravidla pro provádení lnformačnkh
a propagáčnich opatřeni", jeZ je součástí výzv'y č. 17' Integrovaného opéračnihó
programu, a v souladu s Logo manuálem lOP, který je souČástí dokumentů
lntegrovaného operačního prográmu, VšechĹia loga ve variantnkh grafjckých
formátech dle potřeby a platný logo manuál lOP lze nalézt" na www,Struktura)ni-
fondy.cz/iop. Zároveň je niže úvédena dopwučéná forma tohoto označeni:

*"* Ĺ* k
11integrovaný

, ., EVROPSKÁ UNIEl DPERAČNÍ *,,, h EVRQPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNĹ ROZVOJ
PROGRAM * ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

6. KaĽdý účetní doklad musí být označen číslem projektu a informaci, že se jedná o
projekt spolufinancQvaný z lOP a ERDF, a to následujicím způsobem:
projekt ,,Operační říjzenl útvarů Policie ČR s celoštátnI působností", registrační číslo
CZ.1.06/1.1.00/'17.09394 je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj v ŕámci lntegrovaného operačního programu.'

7. prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnoSti této smlouvy je $ pravidlý
uvedenými v odstavci 3 až 6 tohoto článku seznámen. V případě, že v průběhu
plněni této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupujíCí povine'n ó této
skutečnosti prodávajÍcĹho bezodkladně informovat.

8. prodávajÍcÍ je povinen zajistit, aby pQvinnosti výše uvedené Ve vztahu k předmětu
plnění plnili také subdodavatdé podílejfcí se na této zakázce.

9, prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet
' zájrríů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pQkud

prodávající i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před
ůzavřenlm této smlouvy.

10. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

ii. prodávající Ďředioži kupujícímu seznam subdodavatelů prQdávajícího, ve kterém
úvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávek ve vztahu ' k dodání zboží
kupujídmu uhradil vice než 10 % z celkové ceny zboží, a to nejpozději do 60 dnů Qde
dně·---splnění --této -·-smlouvy---prodávajlam. -'Má-ú subdodavatel :.'fórmu----akciové .. .
společnosti, je přílohou seznamů .subdodaváts]ů ĺ seznam äkcii, jej,ichž
souhtnná jménovitá hodnota přesahuje "10 0/, základn'lho kapitálu, yyhotovený ve
ihů'tě 9'ô dnů přeÍi' dnem předlóžen'í -sézmmu $ubdQdayä|e|ů. .jes,uiže žädŕil
subdodavatelé ve smyslu věty první tohoto' smluvního ustanoveni neexibiují, doloží

. . .toto -pr.odávájlcl .nejpQzději do 60 cfnů .ode .dně šPiněni .této. $mlQUyy_ptQdÁyaj[¢Ímu . .
svým čestným prohlášením.

l

l

i

-8-ZZ4

. . .

Š

i

í
;

,

;

i



t:

·: '
:.:

" Y' ·

E'"-

·R·.:-;
E.?. .

E:'"· '

>-,u:-. ·
.?:::'· '

1 ,
::'" 2.

' ——'"" " . . ·. ·. ·· - ·--- ·- —— · '—· ·—--r- .--L : .. "-- :n'4""' =: '·'"' ' '"7"' ""' "' "" " ="="' '·"""> "-" " '·"·'T'·; '"·"' " '-"·- -' -" '-- '-- ·-" " · ' ' "

'.:· ':;. ,:', , . , , ,"" " " " ' "" " ' '" """" ' ' :.' '""" '"" " """' '":Z'"

.... .. ....... ... .. .. '- ' '"' '-- ., ,.. :.k h * ,. . . , · '-,..: " ·" ' "" '" " " " "'"' "",."·.:-:·',, '. .-. .
INTEGROVANÝ EVRQESKÁ UNIE .'-:::"""'"'""::":":':'.':'-'":':',:""':'.:;'..-,:·.!,.4',..,,,,.,,.,..,,,.,2-....,.. -..,..,. --.

Iopera'čnĺ

· .* E\/RňPSKÝ FOND PRO REG,1'ÓNÄHĹ'R'0ZYÓ'j . ' ' " ','"' ':·'· ·-"·-':"-t""--',;,, ',:'"- '".'"."-.
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tj .. '.":""'.

Článek XL ·:.:"."' ".',-.'."..-.. 'i:',::::.",,,.':'.
ZávěreCná ustanoveni ". ··" ·· ' ·':',' '· ;.':.:: ·. ";

': :':'·:·"' .i. ., .. '

Tato smlouva nabývä platnosti a účinnosti dnem podpisů ob'ěňiä šňiluiiríimí $tt,anami.. .. : :',"' "
:.:. : ', -g ·."

VQahy toutô $m|(juvQu néupravené se řídí platným českým. právnjm
občansŔým zákoníkem. . ". .-"."--

3, V přlpadě uzavřeňi smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozh(jdné "znění v.českěm ""
jaZyce, Veške"rá komunikacé sřnluvnich stran bude próbľhat'ý-českém jäzyéé.·- - . " '

4. sm|ouvú lZe měnit, doplňovat či zrušit pciuze dohQdou" -sm|"uvnich -šttán, a fó . . '.' .pÍsemnými' lĹstinnými dodatky čÍs|ovan.ými" vzestupnou řadou;' -jiná u]edľigňl jsou .
ľjgp|atrlá,

...5. Smluvní strany Se zavazujl, že veškeré spory vzniklé' v $ouvjs|s)sti s'rea|jzäcí smloúvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude SPpf prOjednán
před příslušným českým soudem podle platného'českého právníhó řádu.

6. Veškerá .korespondence mezi smluvnfmi stranami, dietně jejich ,prohlášeM, le bez
vlivu ha sjednaný obsah práv a povinností sm]u'vnich stran die tétQ sMlouYý, nerij-li
ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je vyilotovena ve 4 (čtyřech') stejnopisech, z nichž 3 ."(tli) obdČÍ kupující
a 1 (jeden) prodáůajíd.

8. KaŽdä ze ,smluvních stran prQhlašuje, že tuto sm|ouvµ uzqvhá svobodně a váZně,
že považuje Qbsah této 'smlouvy za určitý.a srozumitelný .a že- jsou jí známy veŠkeré
skútěčňQsti, jež jsou .pro uzavřeni této, sMlouvy rozhodujlci, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k ·této $mlouyě své podpisy,

9, Tato smlouva obsahuje 24 listů a její nedňnou součásťl j$ou přllohy:

:':'-
:if9
:'::i

'A:.!
'-.-:1

Ii,.i
iii"
t"}liZ
,t

I.;

, i.g

l '!
:,

)j),i

.I'ĺĺ,
ill'

:;
'.i.'i

I'i
'Pt

' Li -

;:7ii
.::'j

'!1
::1

:

l'i
iii
'i'

:.ij'.'
;4f I
'ii

!!iž'
:,ifj·

ĺ,!;
'íl
ii l
;1 Ĺ

,!|!,!
',;j;

t!
1,t:
IT'
j}'

:
i' i
i" .
r. Ĺi .'

P

l

i,

Přiloha č, l: podrobný popis nabizeného zboží,
Příloha č, 2! Akceptační protokol

.mV'Praze, dne 1{ . 'q , Zlo 4 '; V Praze, dne n -j]ý- 2015
: '" '. '. . '..;·.:;:e:i'· '.'.·' ':' '"i · . · · - . . . > · .
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e 'i':' Příloha č, 1 k PPR-3236-28/Čj-2015-990656: Podrobný popis nabfzeného zbožf,

"'·' Teehnická specifikace přednäětu Plnění ,,OperaČní řízení'- UCP"
: " " část 1 - HW

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka, instalace a oživení Systémové technologické platformy pro informáčrý
systém JITKA UmožňujÍc'í operäčnl řlzenl a výměnu dat mezi je"dnotlivýfn| útvary P"ČR s čelos.tátnl
půsóbno$tÍ (UCP) a iritegrovaným opeŕaČnkn střediskem policejního prezidia (lOS PP). Páie pak
propojen| dodaných 5ystémových, techno|oglckých pla"tforem v Jedén funkčnŕcelek.
Vlastní' vybaveM předmětu plnění je dispcdĽně členěno v objektech jednóťllvých útvá,rů PČ"R"
s celostátnl půsoljnostf a prostor techndoglckého zázemí je v objektu Wintrova na počÍtaávých
sálech OIPIT PP. Předmět plněni bude instalován na určenou technologickou ría jetll)ot]ivých
pracovištích, ServerQvá.techn(j|ogje bude součástí (roZšlřenim) stávajícího hw vybaveni s vyu'žitľm
stávajlcích blade Šasi, které,jsQu k díspozlcĹ ŠlaboprQUdé i silnoproudé přjpojení'b,µde na stávajľcf
rozvody, včetně zálohovaných. Výjimkou je požadavek na vytvořeni optického prQpoje na yzdále"n0st
cca,350m,,viz text niže.

V soµvislosti svybudovánlm niže uvedený¢h pracovišť cjperačni'hô iizeni, navazujících na dodávku
Integrovaných operačnkh středisek PČR(lOS PČR),"V rámci dodávky dodávatel·zajiš\'f.:

1. vYpracovár11 ptóvádědho ľj'ojektu nových operátorských pracovišť 'navazujlckh na dQdá'vk.u
integrovaných operačních .$tl'egjsek pčr

2. projektové řízeni všéch strán zapbjéných do budování nových operátór$kých p'racoViŠť
3. OdtĹorné konzultace ĹŤ architektem v.souvl.shstl s lritegráct na stävaiÍ¢Í'ôjgěřá¢nÍ středíská

PČR
4. Instalaci hardwarových komponent v lokalitách ůrčených zadaVatelem
5, oživeni hardWarových komponent
6. Instalacf vi'rtuáĹnfch serverů, kQnfiguračně identických s lOS PČR
7. Konfiguraci WAN, LAN a SAN, konfiguračně" odpóvIdajkí lOS PČR, jako další přípojný 6Qd .do

sítě .MV'ČR
8. Instalaci a konfigúrad servero'jých rolí, jako prerekvizita pro serverovou Část systému

operačního HzenĹ
,9, Instalaci a konflguraci aplikací třetích stran, jah prerekvizita .pro serverovou část systemu

ope"račnlho řlzenf
jo. lňštalace a konfigurace teňkých klientů operátorských pracoviŠť funkčně id.ent]ckých s lOS

PČR
--- ---·-·---11-,·'Konngurace--t'ermlná|ovýGh-šerveřů,---pr0 .lnštalaci'-k|iéRtských-aplikacĹ-.$ystému.-.operaCnÍ'ho .. . .

řkenl
12. lntegracé na koinŔoneňty radiové a teleforinl kQm|jnikace v souvislosti s komunikační

kompQnentou systému.operačn{ho.řízenÍ
13. Poškytňutf školeni administrátorům nového operačnIho stÍedisška PČR

-10-z24
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lNTEGQQVANÝ
OS'ERACNĹ
PŔOÔRÁM

,k k
k k
, , EVROPSKÁ'UNIE
h . k EV[ŤOPS.ĺ(Ý'·FQND.PRQ:REG(9NÁLN| ROZVOJ"** ŠANCE PŔO ÝÁŠ ŔÓZĹ/QJ

Operátorsluí pracoviŠtě

'Po|oZka
,~

F
,,'f i á 'i

! ý Ĺ l" Ĺ ! ý 'g í í
Oµerátorská pracoviště ks 2 2 3 2 2" 1 2 1 "2 17
TenŔý klieňt S"4, digitáĹňími video ks 2 2 3 2 2 1 2 1 2 17

-výst@ý
Ténký klient s 2, digit'álnMi video ks 2 2 3 2 2 1 2 l 2 17
výstupy'
Monitóř s'vé|i|(ostf 24" a' rozlišenjrň ks .6 6 '9 6 6 3 6 3 6 51
WUXGA " '
Doýkov,ý rrMitorš'veliŇôštŕ 19" a ks 2 2 3 2 2 1 2 1 2 17
rozlišenlm ŠXG'A
UPS 2000VA, ks 1 1 l 1 1 1 1 a 8

Rack 19°' ' .ks 1 1 ľ 1 "1 1 1." 1 D 8

l
!

r

, TENKY KIJÉŇŤ S 4, D|GĹTÁLNÍMÍ VIDEO VÝŠTUPYTYP ' ' " ' HP"t620 PLUS
K-..-

.' NAPÁJENÍ' ' . . NapájeCf zdroj.éNterni, mimo skříně
"ĚŇŮ]roňMentálnícert|f1kače " " ENERGY ŠTAR
OPERAČNĹ$ÝSTÉM"-KOMPAŤÍB!L)TÁ áúil1däús EáibeddedSťi!nd,a.t,d 7É

_ NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ . České' " """ """"""""
"PROCESOR AMD GX¥4U)CA 64-bltquad-cQre CPU '(2.Q' GPíz, 2

MB L2 Cachě) X86_64 ärchitektuta,
: s dc'$t'ateč'ným výkonem pro provctz RémoÉe

Desktop SeřviCes (vzdálená Plocha 'přeš 3

i

monitory s rpzÚŠenÍm WUXGA)
·GRAFICKÁ KARTA " AMD Radeón HD 8400E s'podpórou t)itéctX1ľ,

možností .připojen( á moň'itQřá pomocí bvi-Ď,

,, nebO ¢)isb|ayPort, š ljqš!Eg!ou 'ŕQ,?!!Šeň[ WUXGAOPERAČNÍ PAMĚT"" """ '4GB'D't)R3L
"ŮĹOŽIŠTĚ S'SD, NATA
"ŠJŤová karta " Gigabit Ethérňet{Rj-45)

PORTY """"" "" " """""Ä 1JS.BĽ,Q a 2 ÚSB,30

SKŘÍŇ """" "MožnQ$t montáže do ŕacku 19"
' Video, USB, Audi9 a ,LAN kabely pro připojení

Ľ ' periférií ve Wd.ál.e.ňo'sti alespóň 7 "metrů
%SLUŠENSTVĹ

.
' Standardnl klávesnice a Qptick$ myš(us8) .,_.

i

l
í

;
;
:

{
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Iintegrqvaný
l QPERAČNĹ

PROG'RAM

Á- k ,b
,,' : EVROPSKÁ UNIE

evhopský foňd pro ReG10nAln1 R0jlv,Qj
'"u ŠANČě PRO VÁŠ ROZVOJ

TÉNKÝ KLIENTS 2. DlGlTÁLNĹM1"VIDEO VÝSTUPY
Typ " hp t620
NAPÁjENÍ. Napájecf zdroj extetrý, mimp skříně
ENVĺRONMENTÁLNÍ¢ERT|F|KACE ENERGY STAR
oPERAČNĹ'SYSÚM -KOMéATIBILĹTA " Windows Erňbedded Standard 7E

l NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ České
PROCESOR ' AMD GX'217GA dual-Coře CPU (1.65 GHz, 1 MB '

l2 cacĹĹe)Xš36_64 architektura, s dQtať¢čným
ůýkônáň 'prô"próVóz Rémóie Oěs'kt® SeŕŮlc'es "
(vzdálená plocha)

GRAFICKÁ KARTA AMD fädeón HD 8280E s podpóroú 'DiréctX11,
možnqsti přjpojenimonitorá p,omoc1 Dyi-D, nebg
Di$playř'ort, s pódkjórou r'QZliŠehf álěšpóň
WUXGA.

OPERAČNĹPAMĚŤ ' "ÁGB PDR3L
"ÚLOŽ|ŠTĚ ' , 16GB SSD, ňíSATA
SÍŤOVÁ KARTA ' Í3igabit Ethernet (Rj-45) ' ' """"""
PORTY' 4 U.SB2 2 USB3

ZvukM karta Audičj"Li'ne:in a lwdio Line-out
SKŘÍÁ' " MQŽnost montáže do,řacku 19"'

Video, USB,. Audio ä LAN kabélý-pro připoj,enľ
,' " périfé.n.f v¢,vzďáléňošti ·äĹHsPQň 7 metŕů

ŔŘĹSĹÚŠENSTVĹ ""'" 'št'a"ňdáŕd"di"k'|ävekňjCe'a optická myš'(US8)'

TYP ' .HpZZ4l ' "
ýELIKQsT ' " 24:Éalců '
ŕozĺ1$Enĺ . ' . 1gzg g"1200"(16t1ó)
typ paňelu lpS 'dn,thé gen¢fa¢ei LEP podsvÍCen"Í

-všTUpNf$|(gŇÄL M.gjla'ýpott, Dvl-Ďj aňábg, podpořa HDCP
USB 2 ÚSB2 µórty '
NAPÁJENÍ ENERGY STAR
STOJAN VESA uchycenQ polohovatéľný stcijan, "

s nastavitelnou výškou
PŘÍSLUŠENSTVÍ ' Speákeŕ Ba'r, napájéti z USB, s"nästäÝitelnôu

hlašitostl, připojen k-mónítQru

MôNĺťqr S'VELlKOSTĹ"24'°A RozL|šENfM Wuxga

TYP . NEC V-Ťouch &931 '-..... '".:,""
,.yELjKôsT . . . 19.pa|¢ů ....-,-..-___....,,_ .._..-..._.--.._.::2i.' i:.S
"RozLĹšEfýĹ 1280 x 1024 ¢16;10)
TYP,PAŇELU lPS druhé generace, LED podsvfcenľ

' VSTUPNĹ'$IGNÁL Djsp|aypóřt, ovi-d
' NAPÁJENÍ ' ENERGY.SI'AR
STOJAN,.. ,... . . .. .. .. . .. .,,. .,... .... . . .VESA..uchyceni, p.QlQhov.ate|ný stQjáň,, -. ... .-._. .

's nastayit'e|nou výškou
DOTYKOVÁ PLOCHA Kapacitní dotyková plocha, s podporou gestut, '.

připojitelná pře$,USB s ten,kým klientem lpc)

DoTYKoyÝ'MoNĹToR S VELIKOSTĹ 19" A ROZUŠEŇĹM SXGA

,,.. .. .,...... .. . .....
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g" l INTEOŘQYANÝ

É': OPERAČNIl

PROGRAM

El"

: ', EVROPSKÁ UNIE
Ň. EVROPSKÝ FQNQ pro REGKJNÁLNĹ R.QZVQJ" '* ŠANCE P"ŘQ \/ÁŠ RQZVÓJ

TYŔ
'PŘÍKON """""

""NAPĚTÍ
ÚČEL
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOFTWARE
SKŘÍŇ

yELIKQsT

PROVEDEŇĹ

UPS 2000VA
EATON 5i"30i25®-XL2U
2500VA
Jednofázová UPŠ, 230 V
Zá|ohQVá'nfte¢hno|ogií pperátQřských: pŕa'cóiilšť _,
Kabeláž přo rläljájenÍtéchno'bg!íý tá¢ků a
pracovn(ch stôlech, ve vZdtileňo'sfí 7: rňétŕg
UPS Power Management
M,ožnost.montáže dp RACKU 19,"

RACK 19"
'Qogat'ečná \/eí{ko$t prQ Umlstněnl'kQmpo,nent

operátorských pracovišĹ, Vťétni síťoů.ýčh prvků á

upS .
Uzäriiykátelný raCk
OQstatečná ventkce vzduchu, pro zajišténÍ
odvOdu tePia z kompoňérit umfsťněných v ráčků

Ĺ '.

ServerOvá část

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SERVERŮ
: ěQLOŽ[(Y.

, . .'cřy" ' >,,_ 2x lntd E5-2640V2
:spe¢jnL2006__, . '42 , , ..,
SPECFP_2006"" ,'75 ,

_ SP"ECINT~RATE 2006 5fl0
'SPECFP~RATE 2006 458

....-ZNÁČKA-TYP SERVERU' - HP BL460č Geh 8
"". PŔOVEDEŇĹ " cj0 stáyajÍdiňfřasťruktuly blade šaSi hp c7¢Q0 ,

'2.'CPU-
'PAMĚŤ 256 G"B RAŇĹ DDR3 1866'MHz

l '

.EDÉ2 --
" DVD - __ _ ,

hdií' " f|ásh
"ŘADIČ' ' HW'

"ŠĹŤQVÝ AĎAUÉR ' .2-x 10 G6/sT€F?i|é offloá'd.EÁgiňe;" . -: " --,,.-..-.. . '..
. l(ažgý s mč)žn9stl rozg¢|eníjiá ¢iróv'n1 HW áž.ňá 4ýirtílá).ni adapté"(y

ec rozHrANnĺ D\joúĚ)ořtcjvý Fibre Channel8Gb a'dapt'Í'r, SW PrO řeáljndäntní
pČip9jeníseNeru .s M,s W|nd,QYys 2Qg8/200j,k.d,od4vančmu cliskpvému
Ŕ'ôli

, . — " ' ' 'l' '" "

,
"TĹdAleňáspráva pomijcl"LAN (gt?fi¢k'á kor1zo|e |!??z nainstalovaného Osjncižnost

vypnciut näljájéň'[, "rése"t systemui k!gvésii ice, 'myš;, 128bitoýé' šifřovánl,
mani:ťorová,nl',stayu. Aw hez naÍj)sta|ôyaného"ó.$"

,SW"Přo vzdä|enou: sPrávu uŕnoiň'újei

-í3-z24
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1integrovaný
OPERAČNÍ
PROGRAM

R
,' ', EVROPSKÁ UNIE
jR k EVROPSKÝ F0ŇD·PRQ REG1ONÁLNĹ RQZVOJ' " ŠANCE pro vAš Rozyoj,

i centralizovanoů yzdálenou Správu HW a shr.Qma-žd'oyánÍ"iňfoŕmacÍó
l ' konfiguraci a stavu jednotlivých hw kompóneňt še"Nerů,(v&tňé

i ukládánítéchto lnfórma.cl Bq databáte k dal"gmu Yy'umdetekci a zašfláňf zpr4v (minimálně pomóc(j)rótokoiu.ŠNMř)"o
' chybových stavech
"KOMPATĹBlLITA Mičrosoft výindowš 2003/2008 (32b, 64b), Re'd Ha't EL'4, SuSe Linůx, '

VMWare ESX 5.x
OS Včetně OS Windows Sěrver 201ZR2 DC,
OSTATNÍ SW ' ' """"' '""" " ' "" ' ' ' ""
INSTALACE HW Instalace, ko.mpletn( zprovoznění a oživái ' " , . , , .
ZÁRUKA 5 let n'q všechny kompQnenty v m[st'ě.plr1ěňl, pákiyt1-24-x 7;

äoáavatei nepdaduje wácenívadných hďď'"
POČET KUSŮ 1

ROZŠĹŔENĹD1SKOVÉHO POLE HP 3PAR V PRNÁRNĹLOK-ALJTĚ ,V800
POLOŽKÁ Param'etíy , ,
PROVEDENÍ 2X C]isková.pplíce HP 3PAR 10000

4x FC adapter pro připojenÍaiskoyých polic
diskové rňqgadny a' Add do stávajícího diskového pole HP'3PAR V800
včetně:
SW li¢ence pro Správu poŽadoúaňé Ŕapácity

.SW HP 3PAR ÔptMzatiôn Suite - Ii.céhce pro dQdávanQu kapacitu
SW HP ÉIŔAR Remote Copy-jicence pro dódá\/anou kápaci.tu

"SW HP 3par ViŕtUal'Cqpy licence .p1q 'dQaáy:ln9g kapaclty,___
""KAPACITÁ """"" ' i9,2 TB hrubé kapacity
PARÁMETRY HDD 18x'600 GB'15K.FC
INSTAĽACE . HW .l,n,$tala£e,,ko.¶p|etnĹ.zpľQvQ%nřn| a.2Ziven(, ,._
Úruĺ(a 5 let6a"ÝiecM1Y"konjponenty se slůžbciu zajlšťujiá:'

Okamžitá'odeZva/zásah prů krlt|cké problémy
Vyhrazené náhradľlí d(ly
přidělený tým zákaznické podpory
Přidí!kného manažera .poc!pQry
Přiděleného HW.a SW specialistu
Plán te,chnické podpory
Techňlcké ověření výsoké dostupnosti diskQvého polě
Aktualizace Storage Micŕo-code

! Elektronická podpora
Aktualizaci softw'qrý
Kontro)a.provoznfch µodmlnek
Ď9da\/aťel nepožaduje Vräce"ň1 vádňýc.h Hdd

WÓ"ČET"KU$Ů l

V|RTUALIZACE

ii
l

POLOŽKA YMware.vSphere Entplus
PROVEDEŇÍ ' "'""" ""soI'Nare Mken'ce na.ÓPU '
PARAMETRY funkce automatického vYvažoyánívýkonnQsti mezi fyzickýml seNerV.

Přesun virtuálňkh sérvérů zá běhu Ŕod|e'jéjidi výtlžé"n1a v¢kóňňôštrú

-14-z24
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l 1NTEGRQVAŇÝ
Q,PERAČNĹ
PŔO'GŘAŇ

& k Á . · ... . ... .. .

' ' EVROPSKÁ UNIE
K g ,E\/ROPSKY'FON(j·PRO REG!(jNÁLN! ROZVOJ
S" ŠANCE PRO y/\š ROZVOJ

tjôťřeby HW.
AutQm.ati¢ký náběh virtuálnfeh serverů v případě fýzi.cŔé.h'o
šétveŕu

'|mp|¢!mentôvanä správa virtualiza'čnlhQ'sy$tému z jednoho centra,
zařázenl do stäůa]lc1 správ,y vktualizačnIho řeše,nj, kt'ér:á je rea|izQyána
produkte.m,yMw.a.re vCénte.r Server, , ,

b ~:~ .

furäievyšší do5tupno$tj'-.virtu'álnÍ server můžě mít spuštěny *)žnf
' - kópii na da|šim hw Serveru. V př(padě havárk1jřirňářňíhQ HW servéíu -

.dQjde'k,ÁUtomá'tickě béz'jýpád!áié'ák'tivia Z'álÓžňfkopie
fůnkdonä1ita vĹrtuálnlhQ d|stribuQ\/anéhQ swltche

|N$ŕÁLAČE " "' SW instaiace, kclmpkkrjl zpFovo,!něnk "konfigurace

- ' ZÁRUKA 5 let SW podporá pŕóduktu'
C l

P ,EĹJČET K!j$Ů '

TECHNICKÁ S"P"EC1FIKACE SERVERU PRO PRÁCOVĺŠÍĚ'LETECKÉ SLUŽBÝ

TYR .Clscó UCS C'22Q
. P'QČET KUSŮ " " ' "'.' ' í "

SKŘĹŇ ' " ' "" "RackUvé',provedenf,"ý¢liko$t-1u
"ňiijcE'soR 2-ycpu Intel E526'2'3ý3, s fýzičkých jadé'ŕ, Základnf

frekvéncě Jádta 3,ÓGH.z
POŽAOÁV'KY NA ¢PÚ DLE TESTÔ ŠÉ'EC CFP2006 spECfp_bqšé'2OÓ6 97,3
'POŽADAVKU NA CPU DLE 'TESTŮ SPEC CINT2006 ·SPEClňtbásé2006 58,3
0PER/\ČNÍPAMĚŤ 64GB"ĎDR3.
NIC """" '451 Giga!)it'Ethérňét š podljóřólj nic téamiňíiu
INTERNÍDISKQVÁ kapacita " 900gb výslednÍ diskové kapáeity V RAIDu,

SAS dis.ky,"1QK, RPM, podp¢irq
zdroj " RédúřjdarltňÍ$é'řvéró'\iý zdŕoj
OS , "Včetně. QS Windows ·s.eryer'2012R2 DC ____.._

SOFT"WARE"PRO PODPORU s"sTÉM!j_opERAčNfHo ŘÍZENÍ
WINDOWS RMTDSKTP.SRVCSCAL 2012 CAL -34

---.--- - ·'-·--·- -L{CENCE,TERMfNÁLOVÝGH-SLÚZEB-(RDŠ) ' -""'"" _ ""'""
MS SQL SĚRVER LICENCE STANDARD, 2LIC,·CORE 2
Ms WI,N,DO.W$.PR9FESSĹQNÁ.L 17
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IIĺntegrqvaný ' :"": EVROPSKÁ UNIE

OPERAČNÍ ; E\/RQPSKÝ FOND REG10NÁLNĹ ROZVOJ
PROGRAŇI '^ ŠANCE ěRci VÁŠ ROZVOJ

Sít'ová část

Položka ¶0

e £
,N :8O Pkj '?N (TJ U
G Ej .n = )N

— — IN O OE U) Y'} = CL C:

ľ l" Ĺ .j g .i
opeřátorská pracoviště 2 2 3. 2 2 1 2 1 2 17

Switch L2, 24 portů GlgE POE, ks 1 1 1 1 1 1 1 ·1 2 10
·4x1g $EP
'Switch LZ,. 48 pOřtů GigE, ks "O O O o O O O 0 2 2
2X10G SFP+
CE SMěrOvač L2,L3, ks 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

64-channél high-děnšity vojce ks O O O o o O C) O 2 2
anávidéô ĎSŘ module
Z-Pprt TI/E1 Multifkx Trunk Ks. O O O O O O Q O 2 2
Voice/WÁŇ Interface čárd
opti¢ký pŕopQj'WN 'n'a bázi ' Vzdäle'ňošt' - - - - - · - - 350rň
'SFP

Switch L'2, 48 pořtů GigE, 2x1QG SFP+
CISCO Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x JOG SFPt LAN Base"

Počet portči 48' 1¢3..etherňét.Qvých pQŕtů
2 10G SFP+ porty

Možnostl 802.1'X qutorÍzace
PrivátnfVLAN, Dýnamický vian, MAC-ba'séd
VIAN assĹgment
SSH přlstuP, inteljgentn"ŕópéračň'l systé'rň
SĹ'AN '

Pŕ6ijédenI 1U do 19" racku
Stackovate|ný: j'četně staekovaciho kabeÍu

Kábeláž $oučZstfswitchů je j lan kabéiáž, alesp.oj\ CAT5E,
ukončená RJ45 koňektoÍY!. jsřQ zajištiňf pĽop¢ljů
na kompOnenty operä.tor$kgch p[acovišť a '
s"ervéty

.switch l2, 24 portů GlgE POE, 4X1G SFP
CíSCO Catalyšt2960·X 24 GigE Poe 370W 4 x IG SFP LAN Basě

.PQčet.portů 24 1G ethemetwých poRČi
4 1G SFP porty

: Možňos'ťi.. . .. . -. .. .. . . .m.,,,,...... .. . , 902.1X autQrizace - ;,-... .
PňvátnlVLAN, Dyn'amkký"VLAN, MA¢-bašed
VLAN assigment '
SSH přístup, inteligentň['operačnÍsYstém
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l INTEBROVANÝ
I OPERAČNÍ

PROGRÁM

:' "" EVROPSKÁ UNIE
QK * EVROPSKY FQND PRO REG|QN.ÁLN| ROZVOJ""' ŠANCE É'RQ ÝÁŠ R0ŽVQ"J '

SPAN
POE 24 P.oE portů, příkon 370W
Provedénl 1U do 19" racku

Sfackovatelný , Včetně stackovacľho kabelu
Kabelág součástkwitchů Je l lan kabeláj alespoň CAISE,

ukon¢ená Rj45 konéktory, pro zajištění propojů
na k.o'mponenty operátorskýclĹ pracovišť a

. servery

CE SMĚROVAČ L2,L3
CISCO C2911-VSÉC

ROUTER PRO INTEGROVANÉ SLUŽEJY PodporěĹ'Data, Voice, Video
PORŤY 3 porty 1G ethernet

1 pcirt SFP
SĹot pro servisní modul
Slot fjť1j přídavné WAN lrítérfacé karty'
Slpt pro digitální signálový procesor
Distňbuce poe

BEZPEČNCJST Hardwarová VÍ'N encryption
Group Encrýpted Traňsport VPN, Dynámlc
Multjpo[nt Vpn
Identity maňagement: lntěHigeritly pťótectjňg
ěndpoints using authenticátion, authorizatĹQn,
and accóur!tinE{AAA)

PROTOKOLY "podpora próiaolů eBGP, mpl$,
64-cHANNEL,HjGH-bkNsITY VOĹCÉANň Video " Ďigitálnfho signá|Qiiý přoce.soř pro IP h"|a$, 64
DSP MODULE . , kanálů
2-PORŤŤ1/E1" MULŤIÉLEX TŔUŇK 2-PÔŔŤ interface TĹ/É1 pro'integraCi n'íi'.stávajÍcÍ
vo1cE/i/vANIN7FRFAcEcARD teléfonii PČR (Alcatel 4440)
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'optkk'ý ěťopój

V rámcj |oicMsltS Ótyaru QĹŇT bude vytvořen optický propoj mezi LAN swi.tchem počítačového sálu
a mfstnQ$tf vedle operätorských pracovišť v přízemí bydovy a dohledovéhQ pracoviště los v pmiím
patře'budgvy, V obou mlstno.s'te¢h ,hude optický propoj ukQnCen Bx dvojzásuvkou rj45. celková Qélka
Qptického pmpoje!e 35óm.

MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
.MEGARLEX 2100/2014

.,"ÚČEL ""' . Přeňos RS-422"(ŕozhranľV'11 r'adíóvě'š[te
Malnswitche do Hnkových terminá'|ä lč'ézgN:.- '

.,.... .,,,,... . , . .p.áketoYé s'Ít[ Ip (TQMo|eNčliňQ1Qgl.e)' ' "POČET KANÁLŮ TOM Multlplexet/De|nu|tiplexer pró přenos 36 "
linek V.11/R$-4Z2 po TDMóIP

PROVEDENÍ Rackové prioVedení se zábudovanýňn napájeňlm
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ÓPERAČŇÍ
ÉROGRAM.

'h *
A
, , EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÝ FONĎ. PRQ KEéS1č)NÁľN1 RQúPj

ŠANCE PRÔ VÁŠ RQzýoj

i

a ŕnožnosťltQzŠiř"en{ ip další Zásuvné mQduly,
a|espQň 5 slotů"čelkém

"PO'DPÓROVANÉ RYCHLQS11 ROZHRANĹV11 19,2kbps, 64kbps l na jednu linku
KOŇEKTOR.RQZHRANÍV11 9-pln D-ty'pe'female' ,
PARÁMETRÝ ETHERNETOVÉHO ROZHRANÍ 2 uplink pQřtý, rychlost 10/10ôMbps

Podpora 802.1p and 802.1Q (přo'prjorit|zaci na
bázi MAC)
Podpora TOS pro iP prióřitizaCi

—EŤHERNEŤOVÉHO RÔZHRANí á-pin'Rj'4'S'"""'"""'. " "' " '
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:7" l 1NTEGR0VANÝ
S' I O'F'ERAČNĹ
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,.:'r

:"", evřó'f'% UNĹE' ,
..dr EVRQPSKY FOND PRQ REGIQNÁLN1 ROZVOJ"' ŠÄNCE ŔRO.VÁŠ RÓZ\/0J

Cenová kalkulace

p·'Q'k· ii !:| gf' i! ' Ĺ'
Operátorská ptacóŮlště ks 17 .
Tenký k|lantú.dieltáľntmj video výstupy HP't62'0 PLůS ks 17 12á55,® kč 218 535,ckjkč 45 Kč 264427,3Š Kč

TUKY kfiénťšZ diělťálh'iml"óldeo.výslůéy HE.fČ20.. . -- ks '17 -.9'88ó,(x) kč 167-.9Eo,óo'kč 35 2.7L60 kč ·.203-231,60 ké
Monitoú Yeliko$tl24"a rozllšenlm WUXG'A HP. Z24i ks '51 86%,00 kč 442 680,(XjKČ 92 962,80 Kč 535 G42,80KČ
DQwko\iý NMtÓrk YellkoAl 1Ý a tozllšedm SXGA-NEC V" kS 17 'ZŠ '- '

.Touch 1931" ' ' 12625,QQKČ 214'6 m Kc 45071,25 KČ áS9 69C,25 KČ
uP$r25COVA EATON 5i30iZ5&XL2U ks .8 34 600N Kč 276 800AjKČ 5912'8,'(X) Kč , 334'9ZB,UQ Kč
Rack19"' ks B ·B650,00Kč 69 2¢CL00Kč '1'4 532,00 KČ 83 732,(X) Kč
swItch L2člSCQCatalyšt'2960-X24GlgE PoE37WV 4X 1G k, IQ · · .·
SFé LAN Base 64 850,00 Kč G48 500,CO KČ 136185,0Q Kč 784'6B5,00KČ
SwItch L2'ClSČO CatalYst296Ô-X 2x ĺóg SFPĽ ĹAN k, .2 . - .
Basě ·98640,0OKČ 197 280,QJ Kč 4142$,HKČ Z38 70&8OKč
cÉ§néiôvačut3 ClSCOC29I1-ÝSEC. ' " ks .ió .140(xx)mKč r4cooajmKč- 2940Qo,új kč :1694000,00kč
admneniigh·deňsltYvQice andvldeQ PSP module ks :2 .320(XJWKČ 64(XX),CX)K¢ 13440,00 KČ 72 440,00 Kč
·2-PQřÍ Ť1/É1'Multi{lex.TrunkVQi¢eÍWAN htéřface Card kí '2 '52 65Ó,IX)KČ 105 300',00 KČ Z2113ÁX) KČ 127413,CÓ KC-
optický p/opoj laň ná báZi SFE 3QSm ks 1 64 51X),ČQKČ 64MÓÓ Kč 13Š,45,CX)KČ Ž8045,¢Q'KČ
MU(mLExERIDEMUErjpĽExER MEGAPLEX 2!00/2014 kS '1 .1023650,(X)KČ Kč ·214966,50 Kč .1238'616,50 Kč
Sěwer Hp BLÁ6QcGén 8 ' "" k:š . "l '6$4 230,0qkč Gs4 23,0,0ó kč 137388,3"ó kč 791618,30 kc
ROZŠ[ŘEN| D15KÔVÉHO'POLE"HP3PAR vŤRIMÁRNf
LokÁÚTĚv'8ó0. - ks Ĺ Z676520,(x) KČ 2676520,® Kč 562Ô69,20 kC .3 iče
Virtúalkace VNtwa{e.v$phefe EntPlus . . lá . , :1 183 560jjOKĽ 183 560,00'KČ .9U4Z,6Q Kč 222 107,'60 Kč
Šerver prči leteckou službu čistá UCS C22(5' . ks '1 '318650,CQKC 318 65¢00 KČ 66916,50 KČ 38SS66,5QKČ
WINDOWS RMTĎSKTP$ŔV¢SČAľ20!2 CALUČEN¢'E 34 . ..
TERM|NÁLô\ĹÝ¢HíLUiEB ks ,2 89(j,CQKČ 98 260,00 KČ :'Ž0634,60 Kč 118894,60KČ
ň1s"sql server ucen€e standařd, 2uc.-coré ks '2 '7"8 000,00 kč 1560¢ó,® kč :32 Moo kč 18976Ó,® k'č
MS;W|NDOWS PROFESSIONAL DESKTOP ks A7 13 650,(XJ KČ 232050NKč 48730,50 KČ 280780,50 KČ
Mekt,ové řizenl hod iäO noóm KČ 2Ĺ6ČKX),00 ŔČ '45360ÁXJ KČ .261·360,® KČ
lT.ArcŔitekt hod iäj f200,CÓ KČ Z16č¢óá1 KČ KC Kč
fns'talaé á kónfiguräťé HW hod ·Zô4 i20Ó,00 Kč 2448Qom Kč Ž% 2ó8:0Qkč
Školenl.. . . hod , č20 -1-2(XĹ(X)KČ 24 (xx),ck) Kč_ 504(ĽCQKČ , 29'MO,®'KC
Celkem bez DPH ' . 9913 100,00 Kč
OPH: 2081751,ÓO Kč
Celke'm'"s DPH 11 9948Si,CÓ Kč
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INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PRÓGRAM

,k
k k
, , EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÝ Foňd pro REGI(jNÁLN| RozýQj

' "! šAňce pro váš RÓZVQj

PPR-3236-28/Čj-2015-990656: Akceptační krotQko]

Akce"ptačňí protokol
pro veiejnoú zakázku;

,,Technologie pro operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní
působností KW".

Kritéria jsou definována na základě požadavku nä šystCni.

Oblast
p1'Qjekt se skládá ze 2 částí:

· operátorská pl'acpÝištč,
' teChnologické zázémľ

Cíle
' Teehni,cké řéšeni,předložené dodavatelan buck hodnoceno zad,ayateleln.(flellvčáených akcepta&iĹch iáitérií.

Otázka - kritérium
· k vždy'deiino.vmá tak, aby na ni É)ylo'moi'riô jednóznačně ódpóvědět,

Metriká
PľotoŽe jde ô kit'éi'ia akCeptačni, má metrika vZdý pouze. dvěmožué ho'dnňty:
·AN0
·NE

Kritéria akceptace
Požadavky na operátorská pracovÍště - h'w výbava

l) Základňí vybäveni DpeľátorskCho pracOviště Sestává ze tří syst'éňiovýčll lcd (led)
zobrazovacích jednQte.k pl'op.ojel1ýc]l do jědllé pracov.ňí plochy. FoŽadQvané
Zá!dadní párainétry'pi'o systérňoYé zóbrázov'ad jeclnotký js0u:
· 'Ůh)opřlčka 24"

· jas míti 300 cd/m?
· te¢llnQ1Qgie IPS
· rozlišeňí 19ZÓx12ÔÔ pixelů (WUXGA)

·aňuně

2) Pracoviště operátora je vybayeno jegnou dotykovo.u zpbňzov?ci jednotkou o
úhlopříčCe 19"(s ostatními pai'ameti'y obdobnými jako u Éy'st¢moyých ŕnoňitóíá),

-20-z 24
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INTEORQVANÝ
OPERAČŇĹ
PROGRAM

,' :- evropsMí UNIE
", ,i,' ÉVROPSKÝ ŔIND PŔÓ REGĹONÁLNĹ'ROZVQj

, $ANCE PRO VÁŠ RQZVPJ

určenou k ovládání integrovaných technolQgif. Tato jednQtka k 9vládáná
samostatně, ,

2 nezávislé pcMy USB 2.9
ano ne

4) Operátorské pracoviště je 'vybwenó pódpům.oů techňologickou částí pro uložení
kompoňent a zabudovánĹ inřl'astl1lktury systému; tyto kQmponenty však
nezatěhjí pracovní prostředí,Qbsluhy zéjniénä hlukan (venti)átóiy, pohyblivé
části) Aňi jinými nepříznivými vlivy:

ano ne·

Serverová "infrastruktura

5) ProběhĹa instalace blade serveľu do .HP BladeSystem c7000 a jeho začleněňí d'?
stávajicl illfi'a$nlk(ul'y?

Qŕúj ne

6) Byla píovedena instalace VMualizační .platfol'n1y ha dodávaní blade Server,
včetně jehó začienčni äó centrálního vCenteů

ne

7) Byla posílená kapa'cita disicového polc 3PAR V8ÔO.
Ověřeno:

· Kói]trÔlÓll "stälúšu diskóŮho poĹe
· Kontrolou statusu diskových polic
· Kontíobu typu upgradoväných disků v diskoyém pdi

anO ne

8) Byla pi'ovedena instalace virtuálních seryei'ů pi'q zázemí oljel'áčn{ho střědíska?
.° Koňti'ola inštalacč tenninálo ch serverů
· Konh'olä" histála'ce seweíů Q , MS SQL set'véru,
·L-.GKQutrQla h]$ttll,aCe $eľýeľij.CCrAp]
· kóntída instájace donľénQvý¢h řadičů

äňQ ne
. .

9) Byl iňštalován 'a sP'rávně nakonfigurován Multip]exel:)Demllltíplex¢l' pro Ňenos.' " " '
VIl radiové sítě Pegas? (Ověřeno například na testovací Íjlátfoňně .Pegá$)

aňo ne

-21-z24
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S " l JNTEGROVANÝ :' *'.: E\/R0PŠKÁ
, .E" I OPERAČNÍ ·, ,..,* ÓRO.P.SKÝ F.QŇD PRQ REGK)NALN] Myqj

PŔOGRAM ' ŠANCE PRO VÁŠ' ROZVOJ
eS"

ý.:

Č::'
2^ '

Technologícké zázemí

IQ) jSQU technologie systémí umist'čny y te¢hnQlogických (systémoyý¢h) skEínich 'V.
technologické n1ístnosti? (jiné řéšení je příp.ustň¢ pquzc výjitnečnč y
odůvodněných případech)

aljô ne

11) Je .systém vybäveD tcchn.olo&ickými systémoyými' skříněmi, vc ktčrých je
umístčna většina zařízeni a k9mponent systému? Jsou slg'ínč .(racky)
vybaveny potřebnou infmstľůktul'ou šystéin(1?

ano né

12)U]noZňuje uspóřädání a konstrukce syštéihoyýčh skříní přístulj k zadňírri i
předním dYeíínľ skřínú

anoňe

Obecné vlastnosti systému

13)Vyhovuje systém stäYäjíchň zYýkloštém a náľodnímll pŕóstředí ČR?
na

14) Zaínézuje šystěm svýin provoáiíma teclmiclcýln vybaveľií úniků infomiacfSi
dat mimó píac'oviště óPeráčniho štřed'iska2

ano né

í!
si'

l

l
l '
l

l
I

l
'i

:!
ii

!'il i
' 'l

l
! I

'i!
:11
;'l!
':!
;4

'

i

l' i
íl :
;' l

jiE

:1f

!1'i

)))1
' il l

i

t

15) le systém záezpečen účinnou antiviľovôů ócřn'anouá
atio ne

16)'UmoZň.uje systém ilexibilitu a konfiµll'pvatell]Qst dle mfst,]llch pQdnlínek7
mč' ne

17) Jě xystém oddný 'pí'Qti pQl'u¢hám i sofh/va!'e, je spolehlivý z
. ,,.. . .hledĹská systéliiu, jákó čelkui Z hle'di&ä jédliQt!iÝých m'Q'dúl!i?

ano ně

. 1.8) Q'dpóýídq{.z'm'izeµ,ísy$tém.u. i)kitjjýin Ňédpis.ůM z hlé,djska.be.zp¢čhq'sti µ'áC.e.-.-..na e'lekti'icicých zaiízeníehZ'
ano ně

i

i
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. '" IKTEGROVANÝ :"" EVROPSKÁ UŇIE
QP.ERAČNĹ EVR0PSKÝ· FOND PRQ .REGfONÁLŇ( ROZ!/0J
PROGRAĹ4 '"' ŠANCE PR0"VÁŠ ŔO'ZVÓJ"

A '.

:'.
,.,,-":"' 1'9) odµáv'ídäjí zařízéní systému p]atným Předpisům z hlediska připójém nä

.š" 'Yeřejné 'te|ekómul)jkúní' sItě?
,T, '

,j;' áno he
:;ý -

-Ô:: '

F' 20) Monitoruje systém trvale funkčnost všech svýcb subsystCniů?
ano né'

21) Je syštán koncipoVán.modulárnč &možnôstí pôzdějšĹhci ľozšiřóváni systému dle
pož'adavkij úžiÝatelé?

áňQ ne e'

22) obs?huje systém Qc]povídajíc[ programové vybaveni pro spr'ávtj, a
i'ózvój systénní?

aňcih"é

23) V přiijadě'dlôd1o{lobého výµidku, Ĺ)ókud sšelžón všecliňy zdroje zálohóvaného
napájení objektu, dojde k. i'ízcnému' odstaveni systému tak, atjy,po ohnovĚ
dodávky energiC riiohl Opět sµ'ávcé syštéinú óbnóyit jeho fúQkci ďQ defiňován¢l}Q
stavu?

ano né

24) Umožňuje systém integraci clo fil'elnní infl'ash'uktuly dômÍny PČ'RÝ
ánO né

ZálohQvání systému a zajištěni odolnosti vůči poruchám

25) splňuje 'syStém pôž{ldavek na o'dollľost Vůči 'poL'ucháin,a zajištěni jeho.
provozu z bkjisŔa lhnkčnosti jako.ce]kll:
a, volbou vho(hié al'chitektury $'eŕvá'ovC
.b. zajištěním ' interopeľability .a zastupitélnosti pí'acoviŠt' operaénfho střediska
(záštupnóst jednótliYých µácoýi'št' na základě idéntickčhó HW a SW Ýýb.av.elií)

äňcj.ňe

26)sijlňůje systein Íióžäď,T¢k na žálôllijiÍ"á'li[jel)9 pl'ovQMu po dóľjůyýíjädku '"' "' '
síťového napájeni 230vÍje pÉipojen na stávájíčf ůpš?'

áno né

.. .. ., . .
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l .ŠAn¢é'pró VÁŠ ROZVOJ

l
,. . :u? . .,<:>

:

"' Zaškolení '.""" '..--. "g

.;¢..' ,, . ' '"y'""""jj
S 27) Bylo píovedeno zaškolení p 'í, lušnéhQ počtu osob dle smlouvy na útoveň' " " "', iiq
"' školitel a ikóveň ädMinistrátor i"";

""" IJ
J4:-ž28) Je součástí akceptačního pl'ól'ok(jľu prezenční listina zaškolených osôb tj
u S

áno rie .. · :. '"Š
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lllNTEm}vANÝ ,J ' ": evropská" uňie
OPERAČNÍ Ú K EVRQPSKÝ'FONR PRO REG1QNÁLNĹ ROZVOJ
PROGŔAM "' 'ŠANCÉ PRO \ĹÁŠ ROZVÓ

SMLOUVA O DODÁVCE SOFTWARE
čls)o objednatele: PPR-29068-57/ČJ-2014-990656

podle zákona č.'89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (diák
jen ,,občanský zbhon|k) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorskérň, o právech

.soUvi$e]fcĹch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zÉikôn), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,autorský zákon")

kterou uzavřely tyto smluvní strany

Článek j,
Smluvn'ľ strany:

1. Česká republlka - Ministerstvo vnitra
se ddlem: Nad Štolou 93'6/3

170 34 Ptaha 7
IČO:
DIČ: ,,'
Zastoúpená: Š'Čp ředitelem Správy logistického zabezpečeni

Bankovní spojeni: ČNB Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní osoba'
Tel.: :' -A

(dále jen ,,objednatel")

·a

2. YOUR SYSTEM, spol. S Lo.
Sídlo: Tůrkova 2319/5b, Praha 4
IČO:
DIČ: CZ 00174939
Bankovní spojení: ,ýicredilBank Česká repúblika
ČIslo účtu:

·Zastoupená: k." 1 jednM
""::;',',':: ,,, ,,Ĺsm!m|ožk, Č. 72

(dále jen ,,dodávateľ')

·1-

i



l 1NTEGĹH0VANÝ
OPERAČNÍ
PŔOGRAM

' ' EVROPSKÁ UNIE'
; : 'EVRQPSICÝ FQND PRO REG}ONÁLNĹ RQ2Vôj
"" šanceí'ró i/Áš iiozYoj

Článek It.
Základni ustanovení

Podkladem pro uzaVření této smlouvy o dodávce software (dále jen ,,smlQuva") je
nabídka dodavatele ze dne 5. 10, 2015, která byla vybrána jako nejvhodnější na
základě výběru nejvhodnější nabídky v támci veřejné zakázky zadané" v souladu
s ustanovením § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 .Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějšfch"předpisů.

Článek Ill.
Předmět smlouvy

1. Touto smhuvou se dodavatel zavazuje dodat za podmfnék v nl sjédnaných
objednateli předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku a převést na
ebjednatele právo 1( užiti software, Objednatel předmět pÍněnf přévezme a zaplatl za
né sjednanoú cenu.

2. Předměteni plnění je dodávka a instalace jednotného software (dále jen ,,SW")
vybaveni, včetně záškdenl obsluhy a technického persónálu umožňuiíciho operační
říZení nasazených síl a přostředků (dále jen ,,SaP") ůtvarů s čeIQstátnl půsôbnóstf
(ÚCP) a 'informaCni plátformy umožňujíd výměnu dat mezi opera¢nlmi středis,ky
jednotlivých útvaN PČR s če!ostátn1 působností a integrovaňýnň operačním
střediskem policejnlho prezidia (lOS PP). Dále pak dodávka, instalace a zprovozněni
integračnĹ pla'tformy pro pmžlvaně komunikaČM systémy (iP telefoňie á
radi.okomunikaén[ systém PE{3AS) v roZsáhu hardwářových a soitwarový¢h
komponent die Přllohy č, 1 této smlouvy, účetně kÁtkodobého i dk)uhôdQbého
záznamů, podtobná specifikace předmetu plněril Je uvedena v Přijoze č. 1 'této
štnlouyjr, ktetá Je její ned"Ímou součásti,

3, Dodavatel tímto prohlašuje, že předmět plněni nemá právni vady ve smyslu § 1920 a
násl. občaŕNkého zákonlkú.

Číánek lV.
Termín a místo plnění

1. Dodavatel je povinen dodat předmět plněni do 60 dnČi od uzaůřenl této smlouvy,
nejdéle'však ďQ 16. listopadu 2015.

2. Dodavatel se zavažuje in'formovaf objednatele o terminu dodání předmětu plněni
ňejméně tři pracovni dny pře"dem.·

3. MĹstem plněni jsou operačnl střediska útvarů Pôlicle ČR s célostátni Éjů$óbnostl
dÍsbkovaná v Praze:

- Na Bankh .1304/5, Prahá 5,- LetiŠtě Váciava Havla, FÍangár D, Praha 6,

- Kápudns.ká 2, Praha 1,- jiřská 2, Práha 1,
- Č'eskômaliň'skä 5, Přäha G,

- BubeneČškä 20, Praha'6,- 'Olšäňská 4, prdia 3. '
4. Splněním dodäúky se tozuml lnštalaCé přédiňětú "p|není a jeho propójéN há jíž' '

dodaných ,systémOvých a technolQgických Pty¢Ích '(ViZ PřllQha, č, 1 .ZD) v jeden
furikčnl celek zajišt'ujlcf zautom,atlzQvgnj a zjědn,Qdu'Šeňi' admjnistrativnl¢h ä rutinních
činností policisty Qperačnlho střediska (dálé jen poliäšty) ve pró$Fěch řfzérii
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policejnlch akci v reálném čase, včetně ostátňlch činlnostl a povinností tohoto
póliästy.

5, Nedílnou součástí předmětu plnění je i zaškoleni obsluh a určeného technického
personálu objednatele v úrovni uživatéle systému a v úrovni správce systému (viz
Příloha Č. 1 zDj.-Minimálnf rozsah 8. hQdin pro úroveň uživatel systému a 8 hodin
správce systému - prezenční listina je soáčástl akcel?tačnthó protokolu. Škcdenl
bude ,prov,édeno vždy"po ukončenf pracf na jednotlivém UCP a Vždy před zahájeňim
akceptačního řízení.

6. V místě plnění proběhne provozní zkouška, k'te,ŕé budou přítomny osoby Pověřené
objednatelem. o provozní zkoušce bude sepsán akceptaÓnl protokol ve čtyřech
vyhotoveních, který svým podpisem potvrdí zástupci dodavatele a objednatelé.

7. Akceptační tým ze strany objednatele bude 'tvořen pověřenými pracovníky
objednatele, technickými pra¢ovníky a vybranými uživateli konkrétního ÚCP,
Akceptačnl řízení se prOvádí vždý po uk(jnčenl práce ha jednotlivém ÚCP a zahajuje
se vždy na výzvu dodavatele. AkceptaĹnľ řlzenl"vedo pověřený zástupce dodavatele
podle akceptačního protokolu (piĹloha zadävacl dokumentace) a prezentuje
zá$tuljcům objednatele. splnění jednotlivých bodŮ. Akceptační řkenl je sóučásti
provoznl' zkoušky.

8. Osoby zmoGněné k převzetí předmětu Éjlněni a předání přédmětu plněni a podpisu
předáväclho a akceptačního protol(č}|u:
za objecinatele:

')'")'))')')'))'))"))'\))))))))')'"'))|)

za dodavatéle:
" n cm V "V

P

" ' ' ' íu" ':,. "1á.x :
Článek V.

Cena a platební podmínky

1, Cena je stanovencg ve výši 27 G73 ij7Q,00 KČ běž DPH, jďcQ cen,a nejvýše pňpustňá,
tj. 33 484 898,70 .Kč s DPH ,(slg.vy;, Ťři¢el,iři-mj"|iong'-čtyři-sta-osmdesát-čtyřj-tisĹc,
ó$m-set-devade$át-osm korun českých sedmdésát haléřů), při sazbě DPH ve výši
21%, přičemž sazba DPH bude v případě její zrňěný Stanovena v souladu $ platnými
právními přeÍlpisy.

2, Táto sjednaná cena je konečná a Zahrnuje yeškeťé náklady spojené s předmětem
plnění, .zejméňa instalaci, .zaškolenÍ n licénce. v. ceně jsQU zahrnúM l veškerá
É)řlpadná možná rizika (iňflačnl, cenové či měnové'vlivy apod,).

3. Platba za předmět plněni b.ude realizována bezhQtQvQstnlm převodem na účet
dodavatele na základě dáňóvého dokladu (faktury), kterou vystaví dadavatel po

-3-
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podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Smluvnl strany se
dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet
dcidavatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), Pokud dodavatel nemá účet
zřlzený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovnf poplatky za
zahraniční platbu jdou na vrub dodavatele,

4. Daňový doklad (faktura) bude splňovat náležitosti stanovené občanským zákoníkem
a zákonem č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané t)Qdnoty, ve zněnf pozdějších předpiSů
a bude obsahovat označeni dodavatele, objednatele (Česká republika - Mini"sterstvo
vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce daňového dokladu ,(faktury),
(pcdicejnf prezidium ČR, Správa logistického zabezpečeňi, P. O. BOX 6, 150 05
Praha 5). Společně s daňovým dokladem (fakturou) dadá dodavatel originál
akceptačního protokolu podepsaného pověřeným zástupcem objednatele a daňpvý
doklad (faktura) společně s akceptačním protokolem musí být objednateli doruČena na
adresu příjemce nejpozději do 18. 11, 2015.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti daňového dokladu (faktury) v délce
třiceti (30) kale'ndářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu
(faktury) příjemci daňového dokladu (faktury), (viz odst. 4 tohoto článku),

6. Cena se pova?uje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
z bankovního Učtu objednatele. Pokud objednatel uplatrd njirok na odstra"něnf vady
předmětu plněni ve lhůtě splatnosti daňového dokladu .(faktury), není objednatel
povinen až do odstranění vady předmětu plněni uhradit cenu za předmět plnění.
Okamžikem odstranění vaciý předmětu plněni začne běžet nová lhůta splatnosti
daňového dokladu (faktury) v délce do třiceti (30) ká|ehdářnich dnů.

7. Objednatel nebude pQskytovat dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu
plnění nebo jeho části a dodavatel prohlašuje, že žádnou zálolĹovou 'platbu
nepožaduje a požadovat nebude,

É3, objednatel je oprávněň před uplynutím lhůty splatnosti daňQvéhQ dokladu (faktury)
vrátit bez zaplaceni'daňový doklad (fakturu), která neobsahuje r)á]ežitostj stanovené
touto smlouvou nebQ budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen
podle povahy nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit hebo nově vyhotovit,
V takovém případě není objédnatd v prodlení se zaplacenlm ceny předmětu plněni,
Okamžikem doručeni náležitě doplněného či opraveného daňovélĹô do'kladu (faktury)
začne běžet nová lhůta splatnosti daňového dokladu'(faktury) v délce do třiceti (30)
kalendářnkh dnů. '

Článek VI.
Záruka, vady předmětu plnění a sankce

1, DQdavate.l odpovfdá za to, 'že předmět plněni má vlastnosti uvedené v technické
dokumehtaci a z hlediska bezpečnosti přôvózu odpovídá platným předpisům 'ČR
a technickým normám,

Z Záruční doba začíná běžet dném předání 'a přévzeti předmětu plněňi, tj. dnem
podepsáni akceptačnlhQ protokolu. Záruční dljba neběží po dobu, po kterou
objedňatel némůZe úžlvat předmět plněnl pro- jeho vady, za které Qdpovldá
dódavatel.

'3. Záruční doba na předmětu plněni se 'stanovuje na dobu 60 měsků ód 'podpisu
ak¢eljtačnlhô tjrotokolu.'

; '
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4, Veškeré vady ha předmětu plněni je objednatel povinen uplatn'it u dodavatele bez
zb tečn¢ho odk|aqu oty kd yadu zjistil, a to prostřednictvím Hot LINE:

&, "-^ m

5. Pokud v době záruky vzňikne na předmětu plněnl závada typu A nebo B, zaväzuje se
dodavatel dostavit na místo závady a zahájit odstraňováni vady do 6 hodin od
prokazatelnéhQ nahlášenl vady dodavateli. V případě, že se do 6 hodin ria místo
nedostaví, začíná běžeľ od následujícl hodiny sankce v případě závady typu A ve
výši 15 000 kč za každý, byt' započatý den prodleňí a v případě vady typu B sa"nkce
ve výši 10 000 kč za každý, byť započatý den prodlenl, Dále se dodavatel zavazuje
túto vadu o.dstranit do 24 hOdin od zahájeni ods1raňováni vady. PokucÍ nébude
závada oddraněna do 24 hodín, začíná běžet yýše uvedená sankce pro Jednotlivé
typy vad. Za dosfavenl se na místo závady se rozuml i .odstranění vady či zahájenl
odstraňování vady formQu vzdälenéhQ přístupu.

6, Pokud v době záruky vznikne z důvodů na straně dodavatele závada typu C,
projedná poUěřená osoba objednatele s dodavate'lém do 3 pracovních dnů.ode dne
prokazatelného nahlášeni vady způsob á termín odstr'anění. Pokud dodavátel
nedodrží sjednaný termín odstranění závady, uhradí objednateli smluvní poku'tu ve
výši 5 000 Kč za kaiÉdý, byť započatý den prodlenľ.

7, ,,Závadou typu A" se rozumí stav, kdy systém neposkytuje některou z krjtických
funkcionalit systému. Tím SEl rozumí" stav, kdy systém ňeposkytujé nebo výrazně
omezuje některou z funkcionalit zajíšťuj1clch funkčnoSt databáze, serverové služby,
sch®nost zakládat a áktualizovat akce, komunikovat datově a hlasově s hlldkami ä
útvary, Ukládat hlasové soubory'nebo neumožňujicí výměnu dat a sdíleni s lOS PČR.
Za výrazné omezeni se považuje nižší než 50% okamžitá dostupnost proti běĹnému
próvQznfmu stejvu.

d ,,Závadou typu B" se rozumí.stav, kdy je systé'ni schopen omezeného provozu nebo
neposkytuje některou z nekritických funkcionalit.

9. ,ZQvadou typu C" se rozumí závada, která nemá zásadní vliv na provoz nebo
funkcion'álily systémů.

IQ Dálšl nároky ,objednatele plynoucí mu z titulu vad předmětu plnění z obécně
závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

11. Dodavatel zaručuje, Že navrhované řešeni splňuje Všechny požadavky na vysoce
dostupné prostředl 99,8 % pracujlcl v režimu 365X24X7.

12. Dodavatel zaručuje, že produkční prostředí je navrženo tak, že údržba, změny
systému (softwaru), oprava chyb a závad bude běžně proveditelná bez odstávky
celého systému s výjimkami, které budou v přfpade potřeby operativně projednány s
objednatelem.

13. Dodavatel prohlašL|je, že je jediným garantem Fjlněnl této smlouvy a na Jeho vrub
budou řešeny veškeré záruky.

14. Dodavatel zaručuje, Že předmět plnění je v den své akceptace v Íádném a
provozuschopném stavu, bez vad a odpovídá specifikadm ·uvědeným v $Zadávaci
dokumentaci.

15 ek cc ' ou ze s,trany objednatele řešeny pověřeným pracovňfkem, kteŕým je
& ' .." .ĹÁ¢'
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Čiártek VIl,
Práva duševního vlastnÍctvl, vlastnická a užívací práva k software

1. Dodavatel prohlašuje, že software dodaný na základě této smlouvy, je jeho dilem ve
smyslu autorského zäcona a rea|izací této smlouvy hejsou dotčena žádná autorská
práva jiných' osob. Dále dodavate|'próh|a'juje, 'že je oMävněn poskýtnout objednateli
veškerá práva spojená s tealizacl 'této smlouvy, ti. právo užiti, a s aplikaci díla.
jakékô'|'iv-škodi/ vzriiklé porušeňlni áutorskýíh Práv jdo'úi¢ tíŽi dodavatele.

2. DodaVatel je povinen zajistit, aby objednatel nabyl přĹslušná oprávnění z práv
duševního vla"stnicfv1, která se týkají předňiětu plněni a která jsou bez dalších
podmínek nezbytná pro jeho oprávněni k výkonu práva užívání díla.

3. Objednatel dnem předání ? převzetí éředmétu plněni nabývá k dodávanérňu software
nevýhradní licenci. objednatel nebo ji'm p¢Něřéně ' ôsciby mohou dle potřeb
objednatele v rámci udělené licence provádět uživatelská nastaveni dodaného SW.

4, Dodavatel odpovídá za právní vady přédmětu plněni vzniklé v případě, že objednatd
uživánlm Ňedmětu plnění v sQu|adlj s touto srňlouvou porušl práva duševního
vlastnictví jiných Osôb, jeStliže tOto právO požívá ochrany na základě přávnihQ řádu
České republiky. "Dodavatel se zavazuje, Že na'hŕadi veškeré škody Úzniklé
porušenlrn autQrškých práv, á práv duševního vlastnictvl třetích osob.

5. Licence přecházl na právní nástupce uživatele licenCe. objednátel může oprávnění
licence k dodanému SW zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě v rámci státnf správy.

6, Objednatel nenl povinen licenci k dodanému SW vyuZľt.
7. Odměna za poskytňutou licenci je již zahrnuta v ceně díla.
8. Vlastnické právo k dilčl části díla a právo k užití té části díla, které podléhá ochraně

pQd|e Zákoriů upravujläch pr9va .duševmho vlastniCtví, přechází na .objednatele
dnem podepsání akceptačního 'protokolu.

S). Je-li součástí plnění tzv, standardní či proprietární software, řidl sc poskytovaná
licence licenčními podmínkami dodaného sóftwaróvého produktu.

Článek Vlň.
Povinnost mlčéMvost1

'1. Doda\/atel Se zavazuje zachovávat ve vztahu ke tibtim osobářn ňílčenlivó'št
a informáách, které pĚi plněni této smlouvy zfská od objednatele nebo o objednate!j
či jeho zaměstnandch a spolupracovňlcich a nesmí je zpřfstupnlt bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s :ůče|em této
smlouvy, ledaže se jédnái

a) o infOrmace, které jsou veřejně pří$tupné, nebQ
b) o případ, kgy je zpři,siupngnl |nťoŕma¢,e vyŽadgván,Q zákonem ňéijQ záva,zným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2, Dodavatel je poVinen zavázat' Fjovinnosti MčeniivQšti jxidk odstávíé 1 t6hoto člán'ku

všéchny osoby, ktéré' se budou podílet na dodáni" předmětu plněni objednateli dle
této srNóůvy.

'3, " Za porušeni µovinnôsti mlčenlivosti 'osobami, které se' budou podílet ňa' dodáni
předmětu plněni dle této smlou,vy, Qdpo\/ldČ- dod.avatéĹ, jáko by povinnost porúšil
sám.

4, Povinnost mlčenlivosti trvá j PO skoňčeňi účjň'nóstj této smlouvy,

t
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5. Veškerá komunikace mezí smluvními stranami bude probíhat prostředníctvlm osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktnich Qsab, popř. jimi
pověřených ptacovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu dQdán| a předání předmětu plnění podle článku lV.
odst. 1 ze strany dodavatele či v'přlpadě nepkvzetl před,mětu plněni ze strany
obj'ednatele z důvodů vad bránlclch řádnému uživárň předmětu plněni je dodavatél
povÍnen uhradit 0bjednate|i smluvní pcikutu ve výši 1ÓO 00q KC za kaž'dý, byt'
započatý kalendářnl den pŕodkhI. '

2. jestliže dodaVatel poruší jakoukoli povimost podle G|ánku VIlt., zavazuje se
dodavatel uhradit objednateli smluvní pQk(jtu ve výši 50 000 KČ za každé jednotlivé
porušeni povinnosti.

3, F?ři nedodržení terminu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) je
dodavátel oprávněn požadovat pc) Qbjednatell úhradu zákonného úroku z Í?rodlenl
z d|užne částky.. výše ůr9ku z prodlerĹf odpovídá řoÓně výši. repo sazby stanoůeně
Českou národní bankou pro první den kalendářnlho pdoletl, v němž dôšlo k prod|¢nj,
zvýšeně q 8 prQ¢eritních bodů.

4. Dodavatěl je. povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve j/ýši 1'00Ó Kč za každý
byt'"započatý kalendářnl den prodlení' se splněnlm záväzku dle článku X. odst. 11
této smlouvy, spolu s částkou odpovídajíd přlpadné pokutě ůložetŇ pb]ednate|em ve
shodě. s .§ -120 odst. Z zäkcina č. 137/2006 Sb., ô veřéjných zákázkách, ye zněňl
pozdějšjch předpisů (dále jen ,,zákon"), za porušerií jeho souůisejlcí povinnosti
dle § 147á odst. 1 plsni. C) a odst. 6 .zákona.

5, Smluvní pokúta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářnlch dnů ode dne
jejich uplatnění,

6, Zaplacením s,rňluvni pokuty .a úroku z prodlenÍ není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněnl v plné výši ani povinnost dodavatele řádně dodat
předmět plněM.

7. za podstatné pórušenl této smlouvy dodavatelem, které zakládá právo oKjednate|e
na odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prod|en[ dodavatele s dodánlm předmětu plněni o vice ňež sedm kalendářních
dr!ů,

b) prod!ení při odstranění vad předmětu plněni ve lhůtě stanovené podle článku
VI, o vlče n'ež'sedm ,kálendářnkh 'dnů,

C) porušení jafcékoli povlňnost"i ,dÔdavate|ä podle článku Vlll,,
d) posiup dOdavatele při"dodáni p'ředmětu plněni y rozpQtů $ pQkyny Qbjednafe|e,
e) dQdánl ,předmětu píněnŕ, které né'odpovídá "špéCifikaci d'le zadávaCí

dokljmeritace a této smlQuvy.
8. Qbjednátei je dále óprávhČn od této sm|ôuvy odstoupit v případě, Ze:

a) vůči majetku dodávatéle problhá ĹnsolventnÍ řizenl, v němž bylo vydáňo
r!?zhogňgtí o úpadku,.po|cu,d to přeQpisy urnóžňú)f,

b) dôdavatei'vstoup'Í do likvidace,

7
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g. Dodavatel je oprávněň ód smlouvy odstoupit v případě, že:
a) objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících

z této sm|ouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
b) pokuÍl objednatel nezajísti podŕnlnky prO řádné předáni plnění a tuto

skuteCnQst po upozorněni nenapra,ví ani v přiměřené lhůtě.
10. Účinky odsto.u'penl od sNoúvy nastávajl okamžikem ďQwčenI pfsemného prOjevu

vůié odstoupit od této 'smloúvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčédiv.osti,

Čláňek X.
Povinnosti dodaváte]e

1, Smluvní strany jsou povinny .bez zbyteCnéhQ odkladu oznámit díuhé smluvní straně
změnu údajů uvedeňých v článku l. této smlouv,y.

2. Dodavatel není" bez předchozího písemného sWhlasú objednatele oprávněn
postoupjt smlouvu ani práva a pôvinňos'ti z této smlouvy na třetí osobu.

3, Dodavatel je ve smyslu ustanoveni § 2 µisřň; e) zákona č, 320/2001 sb,, o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změňě 'na(terých,.zákonů (Úkón (j finanční kontról"e),
osobou p&inou spo)upůsobit při výkonu. fiňán'čni kóntróly prováděné v souvíslos"ti
s Ĺihradou předmětu pIněňí nebo služeb z veřejných výdajů.

4, Dôdaväfe! je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizad véřejně
zak.ázky - originälnf vyhotovení smlouvy včetně jůch .dodatků, originály účetních
dokladů a další¢h dokládů vztahujlclch se k realiza'ci předmětu této sMlouvy po dobu
1"0 let ód ukončeni projektu, tj. do 31, prosince 2025, a kcjkúd je v češkýqh prQvňkh
předpisech stanovena lhůta delší než v évropských předpisech, muš být pro úschovu
použita lhůta delší. Po tuto dobu je dodavatel povinen za úče|em pvěřovánl plněni
povinností vyplývajících z pďmínek Operáčňího "programu poskytovat požadcNáné
informace a dokumenta,ci osob'ám oprávněným k 'výkonu kóntľo|y projekťú, vytvořit
jim pod'mínky k provedeni kaňtroly dokladů souvisejícfch s plněním této sm|Quvy a
poskytnout jim při prováděni kontrOly součinnost.

5. Předmět plnění této smlouvy je součástí projektu ,,Operační řízeni útvarů Po1kie ČR
s celostátnl působnosti", CZ.1,06/1,1.00/17,0939'Ĺ, který je spolufinaiicován z
Ě)rosiředkú strúkturálnlch fondů EU v rámci lnteýováného operačního prOgramu,
Všechny písemné zprávy, plsémné výstupy, prezentace a ůeškerá dokume;ntace
zadáyacjho řizenl musí být opatřena vizuální identitou proje,ktu v souladu s přílohou
Příručky pro žadatele a pňjernce - ,,Pravidla pro prováděn'l infciľmačň[¢h
a propagačn'kh Qpaířehr, jež .je souČásti výzvy č. 17 lntegrovaÚho operačnlhQ
programu, a v souladu $ Logo manuálem ĹOP, který je součástf dokumentů
|ntegrovaného oŔeračrilho ptográmu. Všéchna. logá ve variantní¢h gtafjckých
forrňátech dle potřebý a platný lógô' m'anuál lOP 'lze ňalézt na www.strukturalni-
fondy.cz/iop. Zároveň je niže uvedena doporučená forma tohoto oznaČeľil:

k 4
1NŤEGRDVANÝ ,'. ', E\/RQPSKÁ LNE

I ÓP.ÉRÁ.ČŇĹ EYRQPS!(Ý FOND PŘ9 ©ZVQJ

, , PROGRAM
'u . ŠÁŇCE PŔ'OÝÁŠ Rozvoj

6. Každý účetní -doklad musí být označen číslem projektu a informací, .že se jedná o
projekt spdufinancovaný z lOP a erdf, a tojigšledu]lcíin způsč)bem:

-8-
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projekt ,,Operační řízeni útvarů Policie ČR s celostátnl pásobnostľ', registrační číslo
CZ.1.06/1.1.00/17.09394 je spo|uflnáncQván z'Evropské únie, Evropského fondu pro
regbnální rozvoj v rámci lntegroyaného 0pgraCn(ho programu."

7. Dadavate| prohlašuje, Že ke dni nabytí účinnosti této sŕnlouvy je s pravidly ůvedenými
v odstavci 3 až É3 tohoto článku seznámen, V případě, že v průběhu plnění této
smlouvy dQjde ke změně těchto pravidel, je 'objednateĹ povine"n o této skutečnosti
dodavatele bezodkladně inforľňo\iát.

8. Dodavatel je povinen zajistit, ,aby povinnosti výše uvedené" ve vztahu k předmětu
plněni plnili takě $ubdQdavate|é ijodilejl¢l"$e na této zakäzc¢z

·9., Dodava.tel je povinen uµozornit objednátele pise"mně na exj$tujÍ¢| či hrozÍcÍ střet
zájmů bezodkladně potČ, cq střét zájmů vznikne nebo vyjd'e najevo, pokud dodavátel
i při vynaloženi veškeré odborné péče neřnohl střet zájmů zjistit před uzavřenini'této
srňloúůý.

10. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasl se zveŕejnénlm své identifikace a d'alšlch
ůcjajů Uvedených ve smloúVě včetně ceny µřecimětu plněni.

11. Dodávatel předložl objednafeli seznam subdodavatelů &davätele, ve kterém uvede
sui)dQda\iatde, jimž za plnění subdodávek lie vztahu k dodání předmětu plněni
objednate|i uhradil vIce než '10 % z celkové' ceny předmětu plnění, ,a to nejpozději do
60 dnů 'ode dne splnění .této sm!ouvy dodavatelem. Má-li šubdodávatel formu akciové
$po|e"čnó$tl, je přilohou seznamu subdodavatelů l seznam vIast"nlků akcii, jejichZ
sôuhrnňá jmenovitá hodnota přesahujé 10 % záldadnlho kapitálu, vyh(jtovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložeřý seznamů Subdodavatelů. Jestli'že .žádní
subdodavatelé ve smyslu věty ,pn/ní t,ohoto ,sni.luvnIho ustanovenf neexistují, ddoží
toto dodavatel nejpozději do 60 dnů od'e dne splněni této smjouvy objednatell sÝým
čestným proii|ášenlm,

Článek XI.
Doložka o bezúhonnosti (íntegrlty cľause)

1. Dodavatel při p®án1 nabídky prQhlá$j|, Že nabídka byla připřavena v souladu se
zásadami Volné soutěže, poctivého obchodního siykl1 a nestranností dodávatele.
Poku.d bý deklarovaná nestranňost dod?vátele zanikla běhen) plnění sinloůvy, je
dodavátd pcMnen o této skutečnostl'objednatéle neprodleně iňformovat,

2, Dodavátel must vždy j'ednat nestraňně v sôuladu s e"ti¢kým kodexem své profese.
Musí se zdržet veřejných prohlášen'l o projefdu či dod&ikách, nemá-li k tomu
předchozí pkemný soUhlaS objednatele. DQdavate| nesmi objednatele žádným
způsobem zavaZoVát, nemá-li k tomu Jeho pi'edchozi pkeinný souhlas,

3. Po dobú trvání Smlouvy budou dodaýate|, jeho zaměstnan¢i a expeňi v jín,ěm než
-v zaměstnane¢kem poměru k dpdaväteli respe,ktovat lidská ,pŕáva a zavazuji se, že
.budou respektovat pditickĹ kulturní a ng"boženské,zy.y|c|osti CR.

4. Dodavatel nesmí přijmout žádnou jlnoú platbu v souvis1&ti se Smlouvou kromě
piatei) v ni stanovených. Dodavátel, jeho zaméstnand Ei experti v jiném než v
Zaměstňaneckém Éjoměru k dodavatéĹl ňesmějí vykQn'ávat 'žádnou činňóst áni
přijmOut jakoukoli výhodu, která ňení v sčúadu s jejicij závazky vůči dodavateli nebo
závazky"dQdavatele vůči objednate|i.

5. Dodävatel, jehQ zaměslnaňci á experti v jiném než v zaňněstnaňeckém poměru
k dodavateli, jsou poviňM zachováyat mlčenlivost .po celou dobu Uváni smlouvy
rovněž i po jejím Skončení, \Íeškeré -zprávy a dokument,y vypracované' či óh'držené

-.9-
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dodavatelem či objednatelem jsou důvěrné s výjimkou dokumentů dle § 147a
zákona.

6, Veškeré výstupy a zprÍĹvy získané, sestavené nebo zpracované dodavateĹem při
plnění smloúvy jsou' výhřadňlm vlastnictvím Qbjednate|e, pokud byly Předmětem
vývoje. Dodavateli zůstávají vlastnická práva a duševní vlastnidvi, které r]eby|y
předmětem vývoje, a dodavatel je uplatnil již piČd uzavŕenim této' smlouvy.

7. Dcidavatel se zdrži jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost
či nezjividost jeho zaměstnariců nebo expertů v jiném než v zaměstnaneckém
poměru k dodavaté|j. POkud docjavate| přestane být nezávislý, je objednatel opráYněň
bez ohledu na škQdy odstQupit od smlouvy, aniŽ by dodavatel měl jakýkoli nárok na
náhradu škody.

8, V případě, Že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělováni veřejné zakázky
či plněni smlouvy dopustil protiprávního jednánt (ve šmýdu zákona Č.40/2009 Sb.,
trestní zákoník) jako jsoy např. ůplatkářsM, podvod či jiná' prôtipráVní jédng!li v
oblastĹ zadávánl veřejných zakázek, má objednatel' prÔvo Qď této smlouvy odstoupit s
účinky ôdstoupenl ke dni nabyti úánnosů 'smlouvy. "Pro ůĹely tohdo ustanovenl se
poQ tímto roz"umí.např, nabídka úplatku, daru, od"měny či prOvize jakékoli osobě za
úče|em ji môtivova"t, nebo jí naopak ohrÓžayat Či vyhrožovat, aby vykonda, či riaópak
nevykonala takový 'čin, který mohl ovlivnit proces přÍděhvánl veřejné zakázky nebo
plnění již 'uzavřené smlOuvy.

9, Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, .dojde-li k ne(jbvyklým ob¢h(jdnim
výdajům. T,akovým1 neobvyklými výdaji jsou výdaje ňeuvédené v hlavní sřňlóuvě
nebo takové, které nevyplývajl Z řádně uzávřené síňbuvy navazujlCl na tuto, šmjouvů,
výdaje zaplacené -za neprohazate!ně pQ$kytnuté dQdävky/s"hjzby:yýdaje přev'ed.eng
do daňového ráje nebo výdaje 'zaplácené adresátoůi, jehoý totožnost není ,j,asné
zjištěna, nebo výdaje špcdečnosti, která peňí šm]u\/ni straňou smlouvy uzaůřenóu
ôbjednatelerň.

i
i
i

f

l

Článek XI).
ZávěréCná ústanovenÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavřeni ¢)běma smluvními
'stranami,

2, Vztahy touto smlouvou neupraveně se řidl platným českým právním řádem, zejména
oÚanským zákoníkem a autorským zákonem.

3, V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém
.jazyce, Veškerá komunikacé smluvnlc,h stran bude probíhat y českém jazyce,

4. TutQ smlouvu lze měnit, doplňcivat či zrušit pouze dQhôdolj smluvnlch stran, a to
pisemriými listinnými doaatky č|s1Qyaľjým,i "vzestupr|Qu řädoů; jiná Ujednánl jsou
neplatná. '

5. Smluvnľ štrany se zavazují, že vešk'éré spořy "vznlklé'v souvislósti s realizaci sMouvy
'budou řešeny.sm"hnou cestou - dohodou, Nedoj'de-Íi 'k dohcjdé, bude ,spor projednán
před přÍslµšným českým šóúdem podle platného českého právního řádu,

6. Veškerá' kotespoňdence mezí smluvními stranami, včetně 'jejich prohlášeni, k bez
vlivu na .sjednaný 9bgah-práv a povinnostf smluvnlch stran dle této smlouvy, hénkll
ve smlOuvě štanQ'véňo j|nak."" '

-1(F
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.ŕ' 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží
objednatel a 1 (jeden) dodavatel.

8, Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
'že považuje obsah této' smlouvy za určitý a srozumitelný a Ze jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro Uzavření této smlouvy rózhodujícl, na důkaz čehož připojuji
smluvní sÍrany k této smlouvě své podpisy.

9. Tato smlouva obsahuje 8 |jslů a její nedilmu souCástl je přllohá:
Přílohä č. l: podróbhý popis předmětu p)něn1.

:

' % ' " "
))Í
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Příloha č, i: podrobný popIs předmětu µ1něni.
Radiová komunikace UCP '

r
Š

i

;

P
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Š
i

Radbiá komunikace útvarů cébrépubhkové působncistl je řešen'a Ějo"mocÍ|ihkov'ých teríň|riá|ů LCT2G
umľstněnkh v technôkjelcké mistnošti Póll¢éjňího prezidia v ]Qká|itě WIntrova, MáltišWltch RND
(pŕhňárni l s'ékundárni) radiové komunikace se nacházI v technologické mlštnosti, bkalita Olšaňská,
Napo)en1 |lnko\/ých termln.álů na MSW RND je řešeno pomocí VIl, Z důvodu vzdálehost| obou lokalit,
je tento přenos realizován poimcl Megaplexu.

Předpokládáme využití zařízení dodávaného v rámci výběrového říZení
Čj.: PPR-3236-1S/Čj-2015-990656: ,,Technologie pro operačnI řízení útvarů Pollcie ČR $ celostátnf
působnostf- KW":

Mégäptex je óbchódní název µro multiplexer, ktérý pomocITDM (time divlsión multipléxu) přenáší
VIl (R$-422 interfače) pO pakétoVé IP síti do cIlového DEMULTIPLEXERU, kde Je opět převeden na
řozhrmfV11 (RS-422 kNrface).Mégaplex dodaný v rámci výběrového řlzeni na HW část UCP umožní
přenéSt celkem 36 kmálů. pro'radk?vcu komLĹn|kacj ljčp bude využ|t9 Ce|kem 24 kanálů přQ ŇéňQ'
VIl z Msw rňó do |i|]kových ťermMáiů LCT2'G úmfstněných vtechnQ|ogkké mlstnós'ti v lokalité
WIntrova.

Přen(jsóvou trasu znázoľňuj!2 ná$le"d.ljjiclpbrázek:

·x.u/vijl" Utvary $ ďQrgRu})lik(jvuu pimb lOS l á
l.

. .y

M,

._ .

)

l '"""'Má'mjô "l =:Mrá . l""""' "'
T"

_·1 - J

Obrázek I Přctm VIi po µáteřtl[8[ti PČR z loka]ity'O]šalÍskjf dó'.Wiríti'ova-

-12-

i

i

i
I



p 0 WlllNTEGRoyÁNÝ
," : evropská unie

QPERAČNÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNĹ ROZVOJ
PROORAH ,__ _.--'_: .'. . .. ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Přenos hlasu na uživatelská pracoviŠtě UCP
--'4>

:

RND

V11,24x

-I
l

Datov,5 siť mvčr

r" "ĹĚŤ =""" y

l
VIl

LCT2'G - 24ks
__..

PĚT, atu|k)

j

Utnam LCT

Obíňzek 2 ŘeŠení digitalizACe radiové El jejíljQ"ů?.líslňlu

Hlas racijQvé koniunikace (audio ptt) je Qák d|g|ta|izoyá.n Pomoc,í %ta|izačnfchjednotek Komceňtra,
umktněnlch y technóloglcké )n(stnosť1 Win'troya ä po PaŔétové IP sttl dktríbuován do akustické
jednotky ňacházejIdsé've stole uživate,Ísk&o PřacoVlště, daněhcj útYár.u.

Za účelem vytvořeni zabezpečeného dédlkQyáné't)o pto pÝenpš túasu bučk páužit Modular
Integrated Access riä PrivátnfVPN tljné],mezj Ĺ.3,bräňóu v lókáňtě Wlntŕova a L3 prvky ná ÚCP.

'" 1ÉJ
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Pro integráci 24 ks linkových terminálů LCT2G systému Pegas bude využito 6 ks Diglta1izačnÍch
Jednotek. Dígltalkačnl jednotky skiužl k dlgltallzad zvuku a $měro\/anému přenósu digitalizovaných
pák,etů do počltačôvé sítě. jednotky zároveň p.odpôrují |r)tegracl vybraných funkcí připojenýc|)
periferií. Systém je doplněn 2ks Aktl!allzačnlch jednotek, které zajišťují 'obnovu funkce terminálů,
pnkud po výpadku slťové komunikace zůstanou zablokgvané,.

Na pracoVištkh je systéřn Integrace rádiové komunikace vybaven Akůstlckou jednotkou AJ, výstrojl.nf
dispečerského"stolu a ôvládachn panelem audio.

Akustická jednotka slouží k digitalizaci zvuku a směr"ovaňému přenQsu dlgitál|zô\/äný¢h Pakétů po
počItačových sítIch. podporuje integrací vybraných 'speclálních funkci připojených periférjí: je
koncipována výhradně pro práci v uceleném systému fy Komcentra, Tvoří jádro pracoviště jednoho
operátma, Neobsahujě žádné rotú]fcf anNĹbrujicl prvĹcy, takže.jejľ provozJe bezhlučný,

K akustické ,jednotcé se přlpojúje '.hlásltá hovQrová sóupráva (stolní. mikrofon ·a' ,pár aktivních
reprociuktwů či audlälišt v počÍtačQv'ých monitorech), náhlavní hcivoŕová souprava,

Neänoú .součášú syStémů lntégřáCe llnkäých terŕňinálů LCT2G Je ,příslušné apllkáCňl proýrárňové
vybaveti( které zá]lšt'ůje kromě jiného distribuci audióslgnálu z jjřÍs|ušňéhô terrňinálú 'na pňslušné
píácoviště, přelýnánf režimu poslechu,komun1kace, vý,hěr terminálu a další fut1kclona|ity, Qvl@ánf a
řízeMfunkcionaHt rádiové kornuni|(a¢e je' prostřednictvím SW apllk,ace na dotykovém monitoru.

Systěm umažňuje Qbs|ljze poslech rádiové kcmunikace V hkišitém a tichérn režimu, V přÍpadě
přepnuti Syštému do h.lasitého rEžimi! je po$jě¢h Z@lštěň ,µrôstřédMctvím aůdkj||Št -systimového
monitoŕů a ke komuriikaci je ýYužlván mikrofón ňá óvládaďm páne|u áudlo. V případě tichého réZlmu
je komůnlkace ízajištěná přo5třednictvlm ňáhlay'Msóuptávy,

Zařizerii Zároveň urrioŽňuje přípošlech |ibovdného.integŕovanéhQ tenniná|u rádÍoiié' komunikace.

Systém iňtégráce linkávých terrňhľálů LČTZG. r'ádioÝo,u komuňlkaCi v rQzsahu lňtég|'acé
póžado\/aných funkcí, které poskytuje ll1tegraiÉn'í roz'hranl ČC-AŇ.

Systém integrace rádiové komuMkace je vybaven' operatlvntm krátkodóbýni zázbamém. Zázriain
kamunikace je uložén na vyčleněné části příslušného disku serverové části sYstému.

,
Systém je dále vybaven d|ouhQdobým, resp. archivačním záznámem rádlové kómun|kaQe,, Pto týtQ
účely slouží zařfzeni ReOát.

Zařízeni Redat, provádí záznam radiové komunikace přímo z digitalizačni¢h jednotek KQmcentra,
pQlno,d analogových výstupů ur¢ených pro záznam radlových kanálů. Vys'o,ká dó$tljpnost tgznamů je
řešená zdvojenlm riahrávaclho iařfzeňf Rědať,

IP telefonie UCP
IP te|efQn|e UCPJe řešená' pomQ(il IP ýstředny CisCo (Cäll Manager) a hlasových bran cjsccl C2911-

' " Vsec, s rozhraním TĹ/E1 pro integraci ňa telefonii PČR AkatéĹ, se "64 kanálovýŕn hlasovým modulem.
PrO vysokou dostupnost tekfoŕile "jsóu brány zdvojené. |nteg,race na telefoňli PČR budě řešena
íl lokalitě WIntrova, dalš("přenos hlaSu v rámci UCP bude probÍhat.)ii na úrovni IP telefoňle až do

;

i

\

l
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kônc.ových' zařlzeiň - IP félef'onů, ZařizeM Redat 'V 'lokalitě Wintrova .provádí úznam IP telefoňk,
pomód trunkového portu ve switchy. Vysoká dostupnost záznamů je řešená zdvojením nahráwcího
zařhenf Redat,

Mtégrace ťelefQnrií komuhíkače je realizoVánä v ŕóZsáhu funkd, které jsou v 'soula'du š požadavky
zadávací dokurhentace a které uniožňujé integračnl rozhraní JTAPI telefoňn( IP ústředny Clsco.

Hardwarové yybavenf sySťému integrace telefQnni komunjkace.je t"vQřeňij ňa pr'á.cQvlštj Akuštlckóu
jednotkou AJ a ovládadm panelem audia Tato HW Část je špQ|ečná Pro rádiQvoU l telefonní
korň.unikaci,

K akustické" .jednotce se připojuje hlasitá hovorová Souprava {stolnř mikrofoň a pár aktlvnkh
reprQdutctorů či audidišt v pQčľťačových ri1óňiťoŕéCh), Mhlavňi hôvoróvá š0uprava, tlf. přístroj Ýe
funk¢i hovôrovéhó kodéku á ovládácí pána audio,

Akustická Jednotka poc!poruje integraci vybraných speciálnkh funkci připojených periferií.
Neobsahuje žádné rotujfcíani vlbrující prvky, takže její provoz Je bezhlučný.

Součástí· HW vybavení ínteg'race teleťonň'f komunikace je 1í' sys.ťémový 'ťejefonM přlst'roj, .který 'je
zprav)dla uniístěn ú tec|1noloEické Části stolu opeŕátoř? {němí soUČástí dodávký). s akustlckóu
jédnotkou AI Je pľopojén lntegra"čnin1 kabelem ,,M|Ci SL", Pro účely integrace pIňt funkci kodékú,
zárOveň J.e určen pro náhrad|i| ié[éfonni pi'o\/o2 pro případ výpádku inťeÉirace telefonnľ"komunl'kace,
Není součástí'dodávky ·zho'tovitele integtáce,

Hlas z. IP télefónu je ňa uživatelském .pracovi'šii'při.pojen do ákusťické jednotky Komcéntrá, kte'rá hQ
společně s radiovým hlasem distribuuje do ľláhiaůrjÍ soupřavy Jabra, případně urňóžni hlasitý-prôvoz
telěfonnl kôrňunikaee prostředl)ictvÍm a"udlolišt sYstémového monitoru a mlkrofonu na ov.lá'dacľm
panelů audio, umkťěném na pracóviští.

SyStém integíace tdefônňi komij'{i[káce je vybaven óperativnlm krátkodobým záznamem, Zázňam
komunikace Je uložen na vyčleněné části příslušného clisku serverové části systému.

Nedílnou souCásití systému Íntegrace IP telefbňňl koňnunikáce je příslušné apllkačM prOgramové
vybáveni, které zajišt'uje pOžadováné funkciondlty,, OvládáM a řlzenl funkc]ona|jt rádiové komunikace
je pros'třednictvíni SW aplikace ňá 'dcitykQ\/ém monitóřu,

i

I
Ž

T
i

l
l
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počtv dodávahých telekornun]kačních korňponent

",)' """ .Íl' )" I 'i l .I" I I|'i
· U(joz ' NPC ' OS OS Hmd IS , URNA , . .UZČ . :CP '. OIPľT

uspéčeNké pmcoúšlě ,'ěq., -'í'; '::"íä :j ;": .% ,, ; á',-12 " 'i ;š ÍÉ! ': '·'1;,:.'? ':j·g' Ií,

Telefonňf hcénca OP le!em) g ' 10 ió 10.. !0 19 iq 1(j 10 10
1PTe|ekn .90 ĺó 10 ·!0 .!0 10 10 10 10

$|uchäika 1·7 g. .2 j. '2 Z .i 'l l 2
zämamcjvý$ubsY5tém
Záuiáíňóvé zářlze'ňľ .Z Q O ó. U (j' O. .O o 2
Ethernet karta pmiknam IP 4 O O O Q O O O 4
télefon1e
Llcéiice ýQ Záinam 48' O ó ' 'Ó" Q .L) ô Q Ó 4ÉJ
aňákigových linék
Llcéncé pro zä2nam IP ' isô O ô O O O ·.0" O - O .láó
tékifôňié
Lkéricé pŕo aktivaci kánátu 228 O Q :O. Ó 'O gj.._ O O 2ZtÍ
CTI licence 180 O U , . ô O O O O O 180
RadlovgsUb5ystém
ljnkové terminály LCT2G % O O Ó 'O Q O O O 36
éEGÁš
Xack LC12U Sa zdmjeni
12 poz!c) 3 O O O O O ,O O O 3
zálóžnfRCT PEGAS EJ 2 2 2 2 1 l l 1 l
MIA -m'ody!ar!l)t'e€(áteg .l O O o O o o .O O l
access' (připójenlna Msw)

!

i

l
Ši
i

Technologie 'na pracovištích UCP

Pro každý útvar ÚCP předpokládám"e yyužití zařízení dodávaných y rámci výběrového řízení
Č.j.: PPR-}236-1"5/Čj-2015:990656: ,,Teí'hňolôgle pro operační řízeni Útvarij' Policie ČRs celostátní

půsábností""HW":

· L3 brána integrovaniŠ na datovou síť PČR,
· LQká|n(slt: ře,šená pomoci l2 sw|tche
· Rack pro umfstňěnĹtechnQ1oFic|cý,d! komµônent
· jednofázová UPS zá|clhújkiQperátorská praCcNlště"

Vybavení oµetátor$kého pracôvlště je násleďujíck'

· 3 monitory pro pracóvni plochu" užiýatele
· 1 dotykový monltór pro ovládáňl Ŕomu'ňikacé
ô Tenký k|iéntÍpra¢ovn('staniče pro úžlvatelej

·16-
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· Te.nl<ý klient (ovládánl komůnlkace)

V rámci této dodávky bude dle zadávací dokumentace na každé pracoviště všech ÚCP (17 pracovišť)

dodáno :
· Akustická jednotka Komcentra (dlstrlbuce hlasu), vČetně mikrofonu pro h|as|tý pÍ'lposlech
· výstroj dispečerského stolu
·· IP téleťon Cisco {koncOvé zařízení IP telefonle}
· Náhlavní souprava jabra (sluchátka s mikrofonem pro komunikaci)

Präcovním prostředím UŽ|vate|e Je vzdálená pracovní plocha, na tetminäbvé' farmě, naltjšta|c}váňé na
serverové Infrastruktuře v lokalitě WIntrova.

Serverová infrastruktura UCP

y rámci výběrového řízeni ucp-Hw došlQ k rQzšgenĹ$távajícÍserverQvé a jnfrastruktµry a diskové
'kapadty'v lokal'iťě W jl]tr(jva,·včetně licencI'na virtualizaci Vmwar.e,

Na této Serverové lnfrastruktuře předpokládáme umfstněnf n'ásledujících·virtuálnfch Servetů

· Databázový $.ěřver Microsoft SQL, Pro qieračňí řkéní a termjnä|ovoů fáňňu
· Ap|lkačn{seřvery Korňcentrajíro UCP
· Cisco' Call Maňa'g'er pro IP telefonii
· Prarnacom CC-A'P| server seryer pro radlôvou komunikaci
· R.edat 'Experiencě, pro zĹá2namQvé zař1zen(
· Dorňéňóvý koritřólér, pro )okálni dÓMériu UCť?
· Terminálová fařmá, pro užÍvátdské pracovlště
· File server, pro uživatelské profibvé disky a sdílené·ú!ožiště

l
i
í
í
il
l

l

Předpokládáme využiti VMware High Avallabúity fuňkcjóna|jtyjakcl řeŠéní µro vysokou dostupnoštl
šemrů,

Näsledujíc( obrázek visuálně prezentuje techno|og|ckQu 1nĹrastruktur,u UCP :

-17-
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"Vzoto\/é pracoviště ÚCP """""'" Centrálni [echnQ1Qgi¢ká místnost, 1ok"Mta W'ntrova l

WAN N : l '
..:1 ., b- a \funiä kl. Úst ainj" 'Ĺ- (ROP) lPCiSC0

t
Má,,,. b rä 'n' - l '

'"'t Š' ""r' &.-
Lpkálita Pegos

' '°"":"'

m

"" GäA
k(eyplčx

Meg3plejt

Ob)'äzelc 3 hlfrnstruktuľn UČP

Požadavky na $Ítbvou propustnost datové sítě UCP
Pro garanci Qpt|mä|nÍfljnkčnosti sysiému opeŕaČňlhá řlzénf ä teléfônié ljCP je nutiio zájištit
dostätéčnou ptópustnôst datové šitě mezí ¢entrálni technô)ogiN lokalitě Wintrova a pracovišti
útvarů.

Pro každou lokalitu bude potřeba dedikovat požadovaný bandwidth pro systém OŘ, ideálně

ImplementaCí QoS.

P'Qžäďovám vyčleně'n( rozsahu IP adres 2:

i, VPN Herměs pro servery a tenké kÚenty,
2, VPN Míínagement přo sérvery, d iskôvé pOlě
·3. VPŇ Voice prči IP telefonii

Pro každé detašované pracoviště je potřeba propagovat

1. VPN Hermes pro tenké klienty a akustické jednotky
Z. VPN Volce pro téle'fopy (.kcincová zařkení).

PoŽadavky na baňdwidth datově sítě shrnuje nádedujlcl tabulka:

ŤJe Ó
'2j = "" ;g
i " ' "j ). )' ) ' " "

O

Počet stolů ·2 2 3 2 "" 2 l 2 1 2
Bandwi'dth 2,'5mÔll : Ž,S'mbit '3;75mbíl 2,5mbit 2,Šmblt l,á5mi}lt 2,5mblt 1:25mbil Ĺ5mbit

pro ténké

-18-
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klienty (ROP
protokol)
Bandwidth pro
radiovou 512kbtĹ Sl2kblt 768kblt 512kblt 512kbit 256kblt 512khlt .2%kblt. 512kbil

komunlkaci
BaňdiN'idth pro 512kbit. 512kblt 7{58kb|t 512khlt 5!2kblt 2$§kblt 512kbit 256kŇ.t 512kbft
jfi telefony

4 ŕnZadnvkv tm sItě.WAN. mez centr4hjí sm'vc)'ovqu tnístnosů v tohMitě \\ illtrovkq a
" qP

detašovmým I)rjlcoviŠtěnl 1ÔS'(UCP)

ŕ
?
l

Seíveróvá infrastruktura útvaru Letecká služba Policie ČR

Z dů.vo.du nedostatečného bandMtchu mezi ce.ntrální teehnolQgickou mfstnostl a útvarem letecké
$|áby byt ve výběrovém řízeni UCP - HW část byl popt9n server, VC. Licence na Windows Server
2012R2,

Na tento server naínstal.ujeme využitím virtualizace Microsoft Hyper-V následuj/cŕslužhy'

· Terŕňiňálový serVěr, prO vzdálénou p'racovnľ plochu uživatelů leteCké služby
· Mapový server OŘ, pro distribuci mapQvÝch podkladÔ užívateiám systému

Služby ČIŘ budou i pro tento ú.tvar pQ$|(ytované ze serVerové ln.frastruktury v ¢entrá|nÍ techno|clgic.ké
mÍstnosti.

Systém operačního řízeni pro UCP

Útvary cdôrepubliĹ:ové půs(jbnQ$ti budou výbaveny z důvodu jednotnosti řfzeM složek ŔČR -stejným
sysťémem Qpéračnlhô řkenl JITKA, jäicQ jsou výbavéňa sOučasně pro\iozóváňá bµeraj!n'l střediska
Krájských ředltelství pdicie ČR, JITKA (názéú ódiíôzén z Ŕ:QčáteČnlch Ŕľ$mén $iQv v mlřně QdljšNm
pořadí) je komplex progŕamového vy'bavení, který je záldadnľŕn 'hifol'mačnľm systéme'm přo
jednotnou $y5těm'ovolj, techncj|oNi{ou a Informační platformu PČR.

V souladu se. zadávacl dokůméntZc( je předmět plnění pro Útvary s ce)orepublikovou půsôhriQStí
navržen jako jeden' ucelený lnfo'rmační systéin, séstávaj.kľ Ze serverOvé částí a 17-ti pracoviŠť.
jednótlivá Íjrácôvlště 'máji dle režimu a chařákteru člnnostl odlišná určení, který"m odpoVídá i úroveň
proBratňového. 'aplikačn'lhó ,vybävénL AplikačňI' µrogťamóve vy,baved sYstému -zajišťuje splnění
požadavkÓ zadávacl dókumenťáce. Systérň Útvarů s celorepublikovou působností Je otevřeným
systémem, který je mo'žrú! nadále na základě provaztifch zkušeností a pQtřeb uživatele dQdatečně
doplňovat roišiřovat, ářičemž nesmí být narušena jednotnost systému jakQ celku,

Základňl.vlaštnošt},

JITKÄ u.mož|]ujé zpraCóváváňí dát 'jaká v 5óuča$nostl µIošně próvozovaňého a"p|l|(ačhí|1o
progřamov'ého vybavéní operačního řizéňí Pdicie ČR (PČR).

i
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Systém JITKA je jednotný a plně integrovaný. Má jednotnou databázi MS SQL SERVER a nové
jednotné uživatelské rozhíanf jednotného grafického provedení a (Qgíky cMádánl.

JITKA svým univerzálním 'konektorem vytváří podmínky pro interoperabilitu mezi složkami
Integrovaného Záchranného systému {IZS).

si/stem jitka je f|éxlb|lní a kôňfigútóvatelný podle Misttikih podmínek. jeänoUivä ptácoviště lze
ôperativňě ljřizpůšoboůat jéjlch funkčriímu určení.

Systém JITKA je konclpován modulárně, s možnosti pozdějšího ťozš|řQvárlÍ a škálováňí výkonu a
µóčteln instancí s|užeb dle požadavku užlvátele.

SamozÉejmou a nedllnou součástí je programové vybavení pro správu, údržbu a rozvoj systému.

Podporované činnosti.

JITKA pódporuje rozhodovací a řľdlcl procesy operačního důstojníka po cébu dobu řešení každé
události, která .Je mu hlášena; tj. ód prvotního šigňálu o vzniku incidentu (éřijmU tísňóvého vólánf
ňebô oznámeni z rádiové SItě PČR) až do uzävřenl{ukončení) akCé.

JITKÁ ljmQžňyj.e operační ŕIzen.í sIl a prostředků. (SaP) PČR po celou dobu. akce, signalizúje a
monitoruje i)o[ohu a stav sap běherň akcé i po jejím skQňčení.

JITKA umožňuje sběr yšech údajů potřebných pro vedenf akce od ľ)ah|ášenl připadu a jejich předání
na dalŠí pracovišt.ě.

soůčástl systémů jiTKA je integrace telef(jmího subsys,ťérnu, v rozsahu ôY|ádánÍ funkcí na útovnl
sYstémového te|efQnnlho p?Ístrojé, bez nu"tňo'st|.používat klasický té|e.fQhrií př,ís'třQj se sluchátkem, tj.
s využitlin náhlavní nebo hlasité sôúµraýy s ovládánhn dótýkoUou óbraZóúkoů,

Sôučáštl systémů JITKA je ŕovněž intégrace rádiového 5ubsystému sítě PÓR v róuáhu 'wládání funkcí
na úrovni špičkově vybaveného terminálu béz ňutnóstl používat speclá!rll ovládacl panel, t]. s
vyúžltlŕn náhlavňlnebo hlaSité šóupľ'áýy a š óvládáňím pomoCidotykóvé obtäzovky.

Seínam dodávaných poloŽek a jejich využití.

Systém operačního řkení Útvarů s cel,orepÚblikovou působnoštf zahrnu]e jnte8racl komnikačnlch
prostředků, tj. integraci IP telefonnf komunlkačé a integrací |iňkcj.vý'ch terminálů LČŤ2G systému
Pegas a dále programové vybavení vlaMhô ,opěra'čniho 'řízenl: Ďogávaný předmět plněni sestává
z po!ožek HW'charakteru a z pdoŽek aµh,'kačnlho prQgťarňo!Nko výbaveril,

Obecně lze řki, že HW pdožky'tvďi položky ůŕče'ňé µťo integrací kóřnun1kacl:

Digitaljzačnt jednotka ,É: ks'

AktualkačnI jednotka 2 ks

výstroj dispečerskéhc} stolu 17 ks

Aku'stlcká'jegnotka s' µřisWšenstvfm 17 ks
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SW položky tvoří Jednak aplikační programové výbaveňí opetačníhô řízení PČR JITKA a dále aplikace
¢)1ó integraci koimnlkaci:

SYstém OŘ PČR JITKA -· komp|ex ap||kačního programového vybavení, který je základnhn systémem

pro
jedňotnóu systémóvou, techno|ogickou a iMořmáčňf ljlatformu PČR

SW pro integraci Pegas CC-APt 24 Ilc

SW prO integraci Pegas CC-lS 1proxy + g klientů

SW pro integŕaci télefonle 17 Ilc

Záznam radiové a telefonní komunikace pro UCP

Žpůsob nahtávánt hlasové komunikace

- spoleh!ivý záznam pro telefo"nnľ a rádiový provoz dispečinku,
- dlouhodobá archivace záznamů,
- nezávislý záznam ŕia integrovaných"techno1ogikh ciperačrilho střediska,
- íáznaíň teChnokjgií pro tísňová vdání(linkä 158) a táznam QpéŕačMhó řízení Pólicie ČR 'VoKtelefoniC a rad,iový syštéřn Matra (staňice RCT á LCT),

- operatjvr1ÍvytěžovánÍ'záznamů pro operační dů$tójníky,
- uživätekky jednoduché vytěžováni zážnamÓ pro další zalrjteresQvané š1oÉky Policie ČR, kteřéje nezávlslé na běhů ópéřáčnlho "střediska,
·' zäzna,m oddělených .směrů, ·voÍá'nf (vo%[CÍ/vcj|aný) ve ·stereo formátu na digitá"|nich,. VolP

link&h,což umožňuje kvahtněĹší analýzú záznamu jak při poslechu, tak ýři dalším digitá|n[m
zpŕácováM,

Záznam IP telefon1e

Pro záznam VolP linek budě využlto päslvního záznamu hcNorů Ĺjomócí vyhrazeného SPAN
portu (tzv, mirrôring), pÝes 1¢ěrý budou oges{|ány kopie RŤP paketů do záznamového zařížení.
Pcidňiínkóu je dostupnost všech nahrávaných ié 1Mek v přklušňém span portu, připraveném
v přk|ušné lokalltě,
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pasivní zpúaób Záznamu VQiP tdefonlq
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ObrAzek 5 Obecňé sChéma pásívnfho' ZI)ůŠ{)bll z:íZnňmu VOW teléfonie'.

i

pro rěalizaci zäznamu VolP telefonle se předpokláá'á využitl čTl .integrace s PO!JŽĹtQlj technotogll,
Základni, .atributy hovcýá (ANI, dnis, Cal) to, datuňi 'a "čas" vQ|ánľ,. chSÍka a směr voláni, manipulace
s hovgrem ]ako HQLĎ, TRANŠFER, CONSULŤ, linŇa) jsou tak,doplÄovány-autamaticky z CTI přímo na
záznamové jednotce, Qdkud jsou spolu .s aůdio soubory reÓ|ikovány da centŕá'lního úlcižiště
a databáze,

Záznam radiostanic Tetrapôl Matta RCT/LCT

pro záznam radióštanlc Teträéó| RCT l LCT bude vytižlta g)eaáln[ apc kařtá, instalovaná do
příslušných záznamoůých zářlzenf RéDat3' Záznamová Jednotka. Zaznamenané- hovory z radiostanic
lct l rct a daÍšĹ ůdáje k ra'dioštanlcím 'LCT Zlskáné Z rózhránf pro záznam sigňa)izační¢h informací,
tzv. RF$1 $igna|iza¢é .z IS JITKA jsou uloženy do ReOat'3 Záznamová Jednotka, 2 které jsou dále
replikovány dó'dátabáze a archivu apllkaĹnj nadstavby ReOat" eXperience.

Záznam záložnlch RCT modulů bude realizován' běž signalizace.

Obecňé schéma záznarňu 'techňologle Matra Tetrapol, ťadio$tanice RCT l LCT lze vidět na obrázku:
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zá'zmn) technologle Matra Tetral)Q|, stanice LCT

dcjndUcé
IS JITKA 1!F$) , b

('ý =:CT ""ogaudio "

APC . _RebaĹ3"

karta Z'"" ť'"""" '" 'q
" I=

htfp(s) F , -' ,. ReDMĹdlaK' l ,,ll, q k čí 5< '!É eXpcNnce

<:> " <Q>"~ ' ."U' --'·;'": \,tú-ä

Óbrázek 6 Obecné schém technQ1Qgie Ťetrnpoi, stnnice LCŕ,

záuiam te¢hno|o6k Maträ stani'cé rct

l
l

" " =á ':::,
'j:'.'. I1s%
-"".,,.'ReM !

j"ž"j i
'= '""l d "N" , <SJ :?',-':':'."':":

<Q>y '"""""""" "" äí

Qht'ázek 7 Občaíé' s¢1)él)ta 'MZnílhlú Féclln0]0gie Mnträ Tetmpól, stanké RCT

Spéáfikace Ĺntegrace s IS !1TKA
lntegracl žázná'mového systému Re:Dat" S produktem IS JITKA, od spó!čenosti KOMCENTRA, s.r.o.
zajistl speciálně vyvinutý konektor ReDat".jlTKA,

POpIs integrace ria straně IS JITKA

Pokud na $třediskô polkie.přijde tí$ňové..vo|ánl na1lnku '158, ťak je au'tomatlcky otevřeno
okno 's novou -udá'ióštf. V µoložče teieťonu jsou automaticky ňabÍdnuta µos!edrd vola]fcf čkla,
Operátor, který přĹjhM tísňové voláni na linku iS8:nebQ ji'né dúleáité voiáňf, má mOžnost "napárovat"
tento hovor, respekÚve záznam., na zdoženau událoSt v lŠ Í'lTKÁ Ôperátor dá)e vyplní příslušná pole
událo.sti, přes menu "Te|efQn" může opéiá"tQ,r'přejlt Bp ktéŕŔ byly k této Udá|ostj přiřazeny.
V příSlušném dia|ogovém oknu IS j)T|cÁ"nůie operát'or Uznám pŕó'hllžet \iČétně přehrání přímo ze
záznar!)ového systému ReOat, Pro přímé' přehráv'áň'í z JITKA 'SC vOlá á'plikaCe MS Windows Media
pjáyeř,

.
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Architéktůra návrhu řeŠeňt

PřQ nahrMnl všech přkhozích a odchozích hovorů z definovaných rozhraní (radiostanlcé a VolP
telefony) bude využito záznamového zařizení ReDat"3 Záznamová jednotka, které pInl funkci
záznamové jednotky {)oggeľu). Jednotlivá záznamová zařken( budou vždy kclnfigurQvána tak, aby byla
schopna ljokrýt definovaný počet nahrávaných kanálů v jednotlivých lokalltách.

Pro pľácj se záznaniy a k jejich archivaci bude sloužit aplikační nadstavba ReOat" eXperiencě, která
pInl funkci tenkého klienta. Součástí apllkačn( nadstavby bude mimo Jiné také integrace
$ infórina'čním syštérňem JITKA od spdečnostl KOMCENRTRA, $.ŕ,D, a CTI Integrace Prcj 'použitou
V.cilP telefonů,

V rámci redundantní topologie jsou vždy všechny hovo'y pořizováľ)y paralelně na dvě Záznamová
.zařízení ReDat"3 Záznamová Jedriotka (ptimátní a redundantňi). Z prhnámíhó a redul)dantn.Ĺ|)Q.
záznamového zařízenl Jsou záznamy automaticky replikovány a uloženy do SQL databáze
'a pr'óÝoznlhQ arčhivuprimárn(ho respektive red.undantnlho apllkačnlh.o serverů Reňal" eXp.erience.

Pro Instalaci pňmáŕniho a reduňdantnlho apllkäčnlho 'servéŕu RéDat" eXperieňce budou výužlty
vlŕtuálM sérve'y {platform'a VMware), KaŽdá :Z definovaných aplikačnlch .nadsťavéb bude d|sponc}va.t
Š\/Qlj 'vlastní SQL dat.abá.zl .a ylaštnhn archiynim úl.ožištěm q definované. velíkQŠtl, PředpQk|ádá' Se
využ'ltf d.atabázového systému MS Sql.

Archiv a databáze záznamů
Všechňy 'zaznamenané h.ovory (audio spubory + tidaje o hQvoru) .budou nejp.rj'ě .u.loženy dg
doČasného úložiště na záznamová zařízeni ReOat"3 2á2namová jedrjQtka, Následně budou záznamy
äutomaticky rép||koůány a uložéný ďQ SQL databázé a t)ro\jôznihó ařchlvú v rárňcl ápliká'Čnlho Seřvéru
R.@at" eXperience (S ·mo'žnoštf nastaveni z\iô|en'é úrcjvriě k(jmpľese *,wav nebo *,nip3), Audio
'sóUoiy budou archivovány do Jednotné archivní adresářOvé strukWry, PÝÍstup uživatelů k záznamům
v.rámä ReD.at" eXperience Je ·zajišt.ěn 'proš.třednict'v,im ývww ptohHŽé.Če (http (s) klienta)
z jednotlivých desktopů ageňtů a supervizorů, dle deflnovaného oprávnění,

Práce a přístup k záznamům, monltorlng
PrlmárnIm rozhraním pro přístup k záznamům v rámci záznam0véh(j systému Re"0a.t" Je www
rozhrmí apllkačM ňadštavbý ŔePata!- eXp¢rlen¢e, ReDat* eXpetlence je vybayen http (s) seryerem
a přo přístup k záznamům je nutný internetový prohlížeČ (IE 11 vyšší), Chrořŕie nebo Mozllla Éirefox

,a příslušný platný uživatelský účet. ReDat" éXperlence óbsahuje Základní modul Bask, který µrôvád1
rep|jkaci"všec!1 µo|cgek zaznamenaných relacI do SQL databáze záznařnů ze záznamOvého zařkení,
RépHkaCé Je prôůáděňa v řéálii'étň časě, což umôžňúje ľjadstávbôi/ým apllka'Cfŕn PtáCcNät sC záznamy
již'
v přůběhu Vdáni. součástí tohoto modulu jsou funkce Webového klienta doužícl k práci se 2ázriamy;
pro yyh|edávání jvýběry a filtry), zobra2efi"í, třídění databázových položek, expořt, doplněM
poznámky, přehräánf atd,"giôučást{ m.odµtu je službá centrálrů archiváce Zäziiamů, kte,rQ a.rchlvúje
samotná au,dio data ze gZnamgvých'zařízenÍ ReĎat"3 Záznai'nová jednotka na ,svgj archiv,

Á|teriiáťNľ1Í'možno$tÍ ŕří$túpů ,k úlo?éňým ,zá2naň)ům s móžmti jeji.ch Fj'[ehránl je vyuŽ'itl ŕoZhranl
ln,fQrmačnlhQ systému j|TKA.
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Požadavky na součinnost objednatele

V rámci realizace předpQk|ádáme následujícl součinnost PČR :

Předpokla'dy:

1. Pí'edpokládáme umľstněnitenkých kllentů v prostoru ve stde,
2. Předpokládáme VESA stojany pro montáž LCD monltorů a dotykQvé obrazovky
3. U pracoviště Wintrova předpokládáme natažení struktwovaně kábeláže ód stolů do racků v

techno|ogické mfstnostl, ukončené patch panelem.
·4, 'Pro nátáženi ořtlckéh(j pr!jpoje, požadujeme v rámci sQuČ|nnosti pQskytnuti prostoru v

kabelových trasách pro nataženf optického vlákna z tečhnolog1cké n)lstnost| do požadované
místnosti se switchem.

Součinnost - ÚCP:

l. Zajištění jedridázového elektrického napájeni, ukon,čeného 16A jističem pomalé
charakteristiky pro přlpójení UPS

2. Př9stoŕ pro umístnétň 1'9pa|¢ov¢hQ racku pro zázeml t,eChnologie
3, Propatchování stolů ukončené patch panelem v dodávaném racku viz, 2), Požadujeme 4 porty

4. pou ve stolech ukončené v dcidávaném racku Viz, 2) pro připojerl{ pa ups 2KVA
5. připójeňí .do páteřní sItě ukončené GBIC koňektóréŕn přů µřiµojení do CE smětovače v

dodávaném racku, päpadně ůkan'čéné m"etaiicky ,kábélem Cat6E S konektorem RJ45

Součinnost - ce.ntrá|nÍ'technologicicá nífštnast Wintrova:

1. V rámci instalace blade serverů HP á roZŠířeni diškóvéh.o pole hp 3PAR požadujeme technickou
součinnost při provádě!ll instalace začknénido $quČasn¢ lnfrasťrúlStury

2. Zajišt&if prostorů v 19" racků pro dúávku 'te¢hno'|ogickýc|i komp(jnér\t (např. dlgitallzačnl
jedI)Qtky, megaplex, swltche, zázňamcj)N sýsům atd,,) v' tečhnok)g1cké infstnostl Wintrova

·"3, Zajištění sfťových prostupů z technologické mktŕiôs'ti Wintrova do útvarů PČR {po CE
směrovače ha útvarech), včetně propagace následujklch VPN : Hermes, Managernerů, Pegas,
Volec

'4. Vypracovánf'lP Hdře$nÍho pIánu pro serverově techndoj;ie a koncová pracoů1ště {útvary)
S, lmplemeŕitace Qos pro zajištěni' kápaclty \Á/AŇ siťě ,' meZi centr'á"ln1 servěřQvou mfstnost( v

lokahtě Wintrova a detašovaným pracoVlštěm, dle ddcumentu 'Síťové požadavky UCP.do'cx"
6, zaljštěľ)í $oučinno$ť| při kónfjCurad {p tdefoiik ('směróvánl vQ)áňí, Rrimárnl a zálďnl linka 2

VTS PČR)

Swč'innost - technokjgic"ká místnost Olšanská:

1. zajištěni prostorŮ v 19" ráčku Pro áodávku'tec"hnô|oEÍc|(ýčh komponent (megaplex)
2. Zajištěni a konfigurace Z ethemet pQrtů V lokalitě Olšanšká'pro Mpo]eň('Mé€ap[exu
3, Implementace QoS pro ,zajišíěnf |¢apacity WAN sÍtě' , rnézľ ¢!entrá|ní $erv,erovQ!j mktnostľ v

lokalitě Wintrova a Olšanská, dle dokumentu "Síťové"požadavky UCP,Ílocx'".
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Cenová kalkulace
:r

2i
,_ CL Q m

l' '°'°"' j )) ) ) , )'
Dispečerské praqovlště 17
Systém operáčnlho řízení

' '1 Kabeláž a drobňý inst. mäteriál sada 9 3 130,00 28 170,00 34 085,70
2 Kontejner pro dj 19" se zdrojem ks 9 6 350,00 57 150,0Ó 1Š1,5Ô
3 Digltá|níprvky do DJ pro 4 zaŕlzení' ks 9 3119Ó,ÔO 2á0 71Ó,00 339 659,10
4 Deška interľace IFRD ks 36 B 83Š,OÓ 318 06,0,00 384 852:6Q
5 Deska BpL-bj ks g 12Ŕ50,00 119 25Ó,00 144 292,50
6 Deska RECM ks 3 590,ÓO 129 240,00 156,380,40
7 t)esika aktualizační jednotky ks 3 .6 995,00 20 25391,85
8 Kontejner pro'aktualizač. jednotku ks 3 6 350,00 19 050,00 23 0"50,50
9 výstrc}j.člispečeľského stolu ks 17 Z6 405,00 448 885,00 5'43 15o,á5

10. Kontejner i)ro AJ 19"se zdrojem ks 17 6 350,00 107 950,óo iáo G19,50
11 Dlgjtá|r)l prvky p.ro AJ ks 'jj 14 720,ÓO 250 24Ô,00 302 79Q,40
12 Setvicebus Ilc IQ 98 350,00 983 500,00 1 190"035,00
13 lzdačnľ bridgé úc g 1Í0'340,Q0 1083 060,90 1.310 502,60
14 sut)éľvkoľ Ilc 9 23 185,00 Zq8 665,00 252 484,65
15 DataSrv líc 9 72 500,0Ó 652' 500,00 789 525,00
16 StatSrv . . Ilc g 65,60¢00 5?0 400,ÔQ 714 384,00
,1'7 Sýncsŕv lič 9 55 20Ô,00 496 80q,oq 6ó1ĺ28,00
18 Mapšrv líc 1 '131195,0Ô 131195,00 158 745,95
.19 MapPoíSr.v pro 10 klie'ntů Ilc. 2 '1'77 560ÍJ0 355 120,00 429 695,20
'20 SeNeróvé $|užby T jljtetfacé lič 9 '196 '700,00 1 770 3Ó0,00 142 063,00
:21 Sw|tc|)'-:digltál,nl přopoj. áudlá líc. 5á 9'660,óó 51198q,00 619 495,80
22 Sig!iai-'řizeníl/O tic ...10 100,00 g100'0,00 98 Di9,OP
23 Peg_ls_řnáin' líc i 1311ÔÓ,00 Ĺ31.100,0Ô 158 6ÉÁ,00
2'Ĺ Pc¢ hó.vór líc ' '% m40,00 1142 640,00 i 38"2 594,40
'25 pegjňfo ' líc 9 Il74ó,qó '28š 6'60:0ó 345 64jl,60
Z6 Ňtudjed líc 3 , 3 315,00 " 9 945Ál0 12 033,45
Z2 RécorderAgent . líc ? 89 795,0Ó 179 590,00 Z17 3Ô3,90
28 Pos.el . Ilc 17 6 625,00 .112 625,00 136 276,25
29 Dgtykovka líc 17 55 áOO,ÔO 938 400,00 1135 464,00
30 'Protokol Ilc .17 12975,OÓ 220 5Í'5,00 266 895,75

31 Anályzet líc 17 2Óoäloó 3'Ĺt 0ZCLÔO 412 634,2Ó
"32 Aplikace áipro IP te!efpnll líc 17 i3 )1ó,00 z3íó70,o0 2'8í 014,70

i
)
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L±:.__ ŠAŇCÉ PRĎ yÁš RÔZ'/ÓJ

'

33 OPH-W7 líc '17 10 215,00 173 655,00 210 122,55
?4 předprojektová příprava hod 210 1660,00 348 600,00 421806,00
35 předběžný technQloglcký projekt hod 366 1660,00 607 560,00 735 147,60
ÉÍ6 Rea|jzačl](projekt hod 229 1660,ÓO 380 1,40,Ó0 459 969,4O

lmplementace Pegas hod 72 i 475,00 106 ?00,00 128,5'Q2,00
3g Kompletace, oŽlyenl, zahoření hú 464 1475,00 684 4Ó0,00 828 124,00
39 Instalace kQmponeljt, instalace 'APV bod Š20 1 475,90 767 00Ó,00 928 OZÓ,00
tiO Instalace licencf zadavatéle hod 314 2 10¢00 659 400,00 797 874,00
41 ]nieúa¢e telefoňního APl had 76 1-475,00 112 1Ó0,00 135 641,00
42 'Oživenlsystému, konflguŕace APV hod 276 1475,00 407 100,00 492 591,00
ý3 Testovánísystému hod 278 1475,00 410 050,00 49.6 1Č0,5Ó
44 Uyedenl$ystému do ostrého provozu hod 28IĹ 1 660,00 478 ó80,00 57'8 476,á(j
45 Školenl admlništrátóra hQd 60 i 475,00 '118 500,00 107'085,00
46 Ško|eníškQ!itele hod 44 1475,"00 .64"90"0,00 78 529,00
47 Konečný techno|og|cký projekt hod 290 ,1660,00 4á1400,00 582 494,00

záznamový syst.ém
4iš Záznamové zařlzení"ReDat .ks 2 115 60Ó,OÓ 231200,00 279 752,QÓ
Á9 Ěthěrnět karta pto záznam ip telefonie ks 4 l 200,00 4 800,00 5 808,00
50 Licence pro zäznam'analogových linek ks 48 5"450,00 261 6ÓÓ,00 316 536,00
'Si Licence pro zázna'm ip tele'fonÍe ks 180 S 890,00. 10É0 200,00 1282 842,00
52 Licence pro aktivacf kanálu kS 228 2.550,00 400,00 703 494,0Q
'53 CTI licence ks !80 , .65ô,oo 117 00,0,00 1"415'70,qo
.ISA 1n"stalace 2áZnamovéhô systému RéĎat ks Ž 432 C00,00 -432 600,"ô0 S23 44ůíó

Tékfonní subsystém
'55 Telefonn(licence (IP telefon) ks 90 4 980,00 448.200,0Q 542 322,00
.SG IP Telefolľ ks 9Q 14 4,50,00 , i 300.Š00,00 1573 605,00"
'57 Sluchátka ks 17 .4 840,00 82 280,00' 99 558,80

Rádiavý subsysténi
SB Élok LCT2G ks 36 4Z 640,00 1535 0Á0,00 1857 398,40
59 Ŕac'k ,LCÍ2G se zdrojem (pro 12 poZic) ks 3 97 6q0,00 292 8Ó0,00 354 288,00
60 ká záiozňí ks í3 92 hó,0ó 1205 750,00 1458 957,-šo

M|Aáŕňš)du)arjňteu@ted á¢csé$s
61 (připójenína ,MNW) ks 1 865 535,00 865 535,00 1047 297,35

1246
62 |rl$ta,|á¢é - radiový šqµystém ks 1 645,Q0 1246 645,00 1508 440,45

ii!

i

Cena celkem v KČ bez IÍPH' 27 673 470,'00 ~-~""""

Cena ¢ej!(ém v KČ Účetně DPH _~——"""" 33 484 89"8,70
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I CJPERAČNĹ EVROPSKÝ FOND PRO ROZVOj

PROGRAM ' "' ŠÁNCE PRO VÁŠ ROZVÓJ '

Seznam Hcencl, které se zadavatel zavazuje
poskytnout dodavatéH le řádnému piněnfveřejné
zakázky

i
I

Databáze ÍITKA líc g
DlspSrv pro 10 klientů líc 9
Seřverové služby- Podpůrné líc 9
VÁCLAV líc 5
LUDMILA )1c 5
jtkExt.ras lič 'Š
ZIKMUND líc 12
JQŠEFĹNA , líc 12
Bůňdle útillta editorů líc 7

i

i
S

i

:
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