
Číslo jednací: MMR-31487/2019-24
Číslo smlouvy v CES: 5830
Číslo úkolů: 3661/6125/39 a 40/24

3661/5168/33 a 34/24

Smlouva na rozšíření HW a obnovu technické podpory u HW a SW prvků Oracle

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15
zastoupená:
Ing. et Ing. Zdenkou Marciánovou, p. z., ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému

IČO: 66002222
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
Číslo účtu: 629001/0710
dále jen „Uživatel“
na straně jedné

a

TESCO SW a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2530
se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany 779 00 Olomouc
zastoupený: předsedou představenstva
IČO: 258 92 533 DIČ k DPH: CZ699000785, je plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
na straně druhé
dále jen „Poskytovatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek dále uvedených tuto smlouvu

smlouvu na rozšíření HW a obnovu technické podpory u HW a SW prvků Oracle

(dále také „smlouva“)
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1.1 Tato smlouva se uzavírá na základě zadávacích podmínek Uživatele, které Uživatel zveřejnil 
v rámci zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 
[N006/19V00012584] a která se týká zadávacího řízení vyhlášeného Uživatelem na realizaci 

projektu:  „Obnova HW vybavení pro MS2014+“. 

1.2 Uživatel používá informační systém MS2014+. Jedná se o Monitorovací systém evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+). 

Účelem systému je usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů 
hrazených z evropských dotací. Dle pravidel fungování ESIF je třeba mít informační systém 
k dispozici do roku 2027 a následně pro řídicí orgány do ukončení jednotlivých operačních 
programů.  

1.3 Účelem této smlouvy je rozšíření HW a obnova technické podpory u HW a SW prvků Oracle 

využívaných informačním systémem MS2014+. Dodávka a implementace HW prvků a obnova 

podpor proběhne ve dvou geograficky oddělených lokalitách, popis lokalit je uveden v čl. III 
smlouvy. 

Článek II. 
Předmět plnění 

 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit rozšíření HW prvků pro MS2014+ 

a obnovu technické podpory u HW a SW prvků Oracle využívaných v MS2014+. Předmětem 
plnění smlouvy je tedy  

2.1.1 rozšíření HW - Serveru Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové Storage 

servery včetně technických podpor, příslušenství a dále  

2.1.2 obnova technických podpor pro stávající HW a SW prvky Oracle MS2014+.  

Poskytovatel se zavazuje dodat a implementovat požadované HW prvky a zajistit technickou 
podporu v rozsahu uvedeném u jednotlivých HW a SW prvků tak, aby nedošlo k porušení 
záručních podmínek a garance funkčnosti MS2014+. Detailní specifikace předmětu plnění je 
uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace prvků.  

2.2 Uživatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně předané a implementované 
HW prvky a řádně poskytovanou technickou podporu dle odst. 2.1 dohodnutou smluvní cenu  
a dále se zavazuje vyvinout veškerou potřebnou součinnost k převzetí předmětu plnění.  

 

Článek III. 
Místo plnění  

 

 Místem plnění předmětu smlouvy jsou dvě oddělené lokality: 

1. Lokalita Praha: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské náměstí 6 

Praha 1 

Serverovna je ve 2. patře, v místnostech S 205 a S 206. 



3 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR   •   Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1   •   tel.: +420 224 861 111   •     IČ: 66 00 22 22   •    www.mmr.cz    •   

www.dotaceEU.cz 

 

 

2. Lokalita Olomouc:  

Regionální centrum Olomouc 

Jeremenkova 1211/40b 

779 00 Olomouc - Hodolany 

Datové centrum je ve 4. nadzemním podlaží budovy. 

 

Článek IV.  
Termín plnění 

 

4.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit dodání HW prvků dle čl. II odst. 2 a pododst. 2.1.1 a jejich 

implementaci ke stávajícím HW prvkům Uživatele nejpozději do 40 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy a obnovu technických podpor pro stávající HW a SW prvky Oracle MS2014+  dle čl. II 
odst. 2. pododst. 2.1.2 se zavazuje dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

4.2 Služby technické podpory pro dodaný HW  (čl. II odst. 2 a pododst. 2.1.1) budou poskytovány 
ode dne dodání HW prvků a jejich dodání Poskytovatel doloží „Dokladem o poskytnutí služby 
technické podpory“ (dále jen „Doklad“).. Doklad bude potvrzen Poskytovatelem a ředitelkou 
Odboru správy monitorovacího systému. Po potvrzení Dokladu se tento doklad stane jedním 
z podkladů pro podpis Akceptačního protokolu a fakturaci. Poskytovatel instaluje dodané HW 
prvky podle implementačního projektu a dle Přílohy č. 1- Specifikace prvků.  

4.3 Obnovu technických podpor pro stávající HW a SW prvky Oracle MS2014+ (čl. II odst, 2  

a pododst. 2.1.2) Poskytovatel doloží Dokladem. Doklad bude potvrzen Poskytovatelem 

a ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému. Po potvrzení Dokladu se tento doklad stane 
jedním z podkladů pro podpis Akceptačního protokolu a fakturaci.  

4.4 Dodání HW prvků a jejich implementaci s příslušnou technickou podporou k dodaným prvkům  
a prodloužení podpor pro stávající prvky bude po ověření funkčnosti potvrzeno Akceptačním 
protokolem ze strany Uživatele, jež je podkladem pro fakturaci. Akceptační protokol bude 
potvrzen Poskytovatelem a ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému. 

 Článek V. 
Smluvní cena a platební podmínky 

 

5.1 Celková cena za předmět plnění dle čl. II byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši  
28 286 186,69 Kč (slovy:dvacetosmmilionůdvěstěosmdesátšesttisícstosmdesátšest korun 
českých a šedesátděvět haléřů) včetně DPH. Cena bez DPH činí 23 377 013,79 Kč a 

(slovy:dvacettřimilionůtřistasedmdesátsedmtisíctřináct korun českých a sedmdesátdevět haléřů ) 

a daň z přidané hodnoty ve výši 21% činí 4 909 172,90 Kč (slovy: 
čtyřimilionydevětsetdevěttisícstosedmdesátdvě koruny české a devadesát haléřů). Tato cena je 

sjednána jako konečná a nepřekročitelná. Její překročení je přípustné pouze v případě, pokud v 
průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změně daňových předpisů s dopadem na cenu. 

5.2 Cena uvedená v čl. V, bod 5.1.této smlouvy je podložena detailním rozpadem a kalkulací 
položkových cen a cenovou specifikací předmětu plnění, uvedenou v Příloze č. 2. této Smlouvy.  

5.3 Úhrada bude prováděna v české měně na základě příslušného daňového dokladu vystaveného 
Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad po řádném předání a převzetí 
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plnění smlouvy, a to na základě oboustranně podepsaného akceptačního protokolu. Uživatel 
nebude poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

5.4 Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho doručení Uživateli. Úhrada faktury 
bude provedena bankovním převodem. Faktura musí být Uživateli doručena nejpozději do 12. 12. 

daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání její 
splatnost počíná 1. ledna následujícího roku a bude prodloužena na 90 dní. 

5.5 Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, , ve 

znění pozdějších. Součástí každého daňového dokladu je Doklad  
o poskytnutí podpory. 

5.6 V záhlaví daňového dokladu-faktury bude výrazně uveden název Uživatele včetně osoby, která 
ho zastupuje a její funkce, název a registrační číslo projektu –„Obnova HW vybavení 
pro MS2014+“ a číslo projektu CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000195 budou zvýrazněna slova 

„Technická pomoc“, číslo smlouvy v CES. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.  

 

 

Článek VI. 
Odpovědnost za škodu 

 

6.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

6.2 Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 
s jejím vlastním plněním.  

6.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

 

 

Článek VII. 
Doba trvání smlouvy a její ukončení 

 

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období do 30. 6. 2021, pro poskytování služeb 
podpory ode dne podpisu Akceptačního protokolu v souladu s čl. 8 Smlouvy. 

7.2 Před uplynutím sjednané doby trvání lze smlouvu ukončit pouze jedním  
z následujících důvodů:   
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a. písemnou dohodou smluvních stran; v takovém případě končí platnost smlouvy dnem 

uvedeným v dohodě; 
b. písemnou výpovědí ze strany Uživatele, a to i bez uvedení důvodu; výpovědní doba v takovém 

případě činí tři (3) měsíce, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Poskytovateli; 

c. písemným odstoupením od smlouvy za podmínek dále uvedených. 
7.3 Smluvní strany se v souladu s § 2001 občanského zákoníku dohodly, že Uživatel je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

Za podstavné porušení smlouvy se považuje porušení povinností Poskytovatelem stanovených 
zejména v odst. 9.2 a 10.1.  

7.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Uživatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za poskytování služeb podle této smlouvy v následujícím roce. Uživatel 
prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí Poskytovateli, pokud by nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za poskytování Dodávek v následujícím roce.  

7.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. V případě odstoupení 
od smlouvy Uživatelem je Uživatel povinen Poskytovateli uhradit veškeré účelně vynaložené 
a řádně doložené náklady, které vznikly ke dni odstoupení od smlouvy v přímé souvislosti 
s Dodávkami, avšak pouze za předpokladu, že Poskytovatel tyto náklady řádně vyčíslí a doručí 
jejich výši Uživateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne odstoupení. 

7.6 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení na adresu sídla druhé smluvní 
strany, která je uvedena v záhlaví smlouvy.  

 

Článek VIII 
Plnění smlouvy 

 

8.1 Plnění dle této smlouvy podléhá akceptačnímu řízení. Uživatel se zavazuje do 7 dnů od předání 
plnění Poskytovatele vyjádřit k jeho výsledku. Výsledkem akceptačního řízení bude jeden 
z následujících závěrů: 

Plnění je akceptováno bez výhrad – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění  
je funkční a zcela odpovídá požadavkům Uživatele. 

Plnění je akceptováno s výhradami – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění 
je funkční, avšak neodpovídá zcela požadavkům Uživatele. Zjištěné vady budou uvedeny 
v akceptačním protokolu. 
Plnění je neakceptováno a vráceno k přepracování – v akceptačním řízení bylo zjištěno, 
že poskytnuté plnění není funkční. Zjištěné vady budou uvedeny v Akceptačním protokolu.  

8.2 V případě, že výsledkem akceptačního řízení byla akceptace bez výhrad, je plnění považováno 

za řádně a bezvadně poskytnuté. 

8.3 V případě, že výsledkem akceptačního řízení je akceptace s výhradami, není plnění považováno 
za řádně a bezvadně poskytnuté a Poskytovatel se zavazuje, že odstraní vady plnění uvedené 
v akceptačním protokolu nejpozději do 24 hodin. Poskytovateli v tomto případě vzniká právo 
fakturovat cenu odpovídající té části plnění, kterou Uživatel považuje za řádně a bezvadně 
poskytnutou. Zbývající část ceny je Poskytovatel oprávněn fakturovat až po odstranění všech vad 
uvedených v akceptačním protokolu. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad se uplatní 
sankční podmínky pro prodlení. 
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8.4 V případě, že výsledkem akceptačního řízení je neakceptace a vrácení k přepracování,  
není plnění považováno za řádně a bezvadně poskytnuté a Poskytovatel se zavazuje odstranit 

vady plnění uvedené v akceptačním protokolu nejpozději do 24 hodin. V takovém případě 
je Poskytovatel ode dne vrácení k přepracování v prodlení a uplatní se sankční podmínky 
pro prodlení. Nedodržení následného termínu pro odstranění vad bude považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

 

Článek IX 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

 

9.1 Poskytovatel je povinen při realizaci smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné 
technické normy vztahující se k jeho činnosti, řídit se touto smlouvou, pokyny Uživatele 

a podklady, které mu byly či budou prokazatelně předány. 

9.2 Poskytovatel je povinen provádět plnění  v souladu s touto smlouvou, řádně, včas, s potřebnou 
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, a plně v souladu se zájmy a pokyny Uživatele.  

9.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky Poskytovatele za Uživatelem třetí 
osobě.  

9.4 Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, jež nejsou veřejně dostupné, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla), (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní 
strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními citlivými 
údaji ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů, učiní veškerá opatření k tomu, aby 

nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití. 

9.5 Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní 
ani neumožní zpřístupnit a nesdělí je přímo ani nepřímo třetí osobě, pokud k tomu neexistuje 

právní důvod, a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

9.6 Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím 
pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto 
osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci této smlouvy a tyto 

osoby musí být Dodavatelem zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně 
ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Dodavatel dle této smlouvy. 

 
 

Článek X 
Práva a povinnosti Uživatele 

 
10.1 Uživatel je oprávněn prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní, kontrolovat plnění 

smlouvy. Zjistí-li Uživatel, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat,  
aby Poskytovatel zajistil nápravu a smlouvu plnil řádným způsobem. Neučiní-li tak Poskytovatel  

ani v přiměřené době, může Uživatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup Poskytovatele 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
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10.2 Uživatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost tak, aby Poskytovatel mohl 

řádně a včasně plnit povinnosti dle této smlouvy, zejména má Uživatel povinnost na žádost 
Poskytovatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění 
svých požadavků nutných k realizaci smlouvy. Poskytovatel je povinen si potřebnou součinnost 
v případě potřeby včas vyžádat a Uživatele na ni upozornit. 

 

 

Článek XI 
Odpovědnost za vady a záruka 

 

 

11.1 Poskytovatel odpovídá za včasnou a řádnou realizaci plnění dle této smlouvy. 

11.2 Rozsah, kvalita a provedené realizace smlouvy musí přesně odpovídat požadavkům Uživatele 

a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od Uživatelových požadavků 
či tohoto vymezení budou chápány jako vadné plnění. 

11.3 Poskytovatel přejímá odpovědnost za vady a poskytuje záruku za dodaný předmět plnění dle 
čl. II, odst. 2. 1, pododst. 2. 1. 1 (odstranění závad) v délce trvání účinnosti této smlouvy a dnem 

podpisu Akceptačního protokolu. 

11.4 Poskytovatel neodpovídá za vady, které byly po převzetí předmětu plnění způsobeny Uživatelem, 

neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 

11.5 V případě, že předmět plnění po převzetí vykazuje vady, musí tyto vady Uživatel písemně 
u Poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí 
Uživatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. 

11.6 V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo na bezplatné odstranění 
vad nebo nedodělků. 

 

 
Článek XII 

Smluvní pokuta a náhrada škody 
 

 

12.1 Poskytovatel je povinen zaplatit Uživateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  ze sjednané ceny včetně 
DPH specifikovaného v čl. V, odst. 5.1 za každý započatý kalendářní den prodlení s plněním dle 
této smlouvy. 

12.2 Poskytovatel je oprávněn požadovat na Uživateli v případě nedodržení termínu splatnosti 

předložené faktury úrok z prodlení dle občanskoprávních předpisů. 

12.3 V případě, že prodlení Poskytovatele bude způsobeno překážkami ze strany Uživatele, nevzniká 
Uživateli nárok na smluvní pokutu.  

12.4 O každé okolnosti způsobující možnost prodlení v plnění díla se budou smluvní strany okamžitě 
písemně informovat s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu a eventuálními posuny 
termínů plnění. 

12.5 Poruší-li Poskytovatel povinnost mlčenlivosti dle čl. IX, odst. 9.4 až 9. 6. této smlouvy, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  

12.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Uživatele na náhradu škody způsobené porušením 
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 
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12.7 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové 
určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 
Uživatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti 
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Poskytovatele vůči Uživateli. 

 
Článek XIII 

Postoupení smlouvy a pohledávek 

 

Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Uživatele. 

 

 
Článek XIV. 

Postup po ukončení smluvního vztahu 
 

Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením plnění, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 
kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků 
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 

 

Článek XV. 
Publicita, kontrola a archivace 

 

15.1 Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby 
ji  Uživatel včetně všech příloh a dodatků uveřejnil na profilu Uživatele. Uživatel je oprávněn 
uveřejnit na profilu Uživatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle Zákona o zadávání VZ. 

15.2 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů (dále „ZFK), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, 
tj.  dodavatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci 
kontrolním orgánům (Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout součinnost. 

15.3 Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné 
zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání 
veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 
minimálně do roku 2031. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky. 

 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tuto smlouvu v registru 

smluv uveřejní Uživatel. 
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Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Kontaktními osobami a současně osobami oprávněnými podepisovat akceptační protokol dle této 
smlouvy jsou: 

a) za Uživatele ředitelka Odboru správy monitorovacího systému  
b)   za Poskytovatele jeho statutární zástupce  

16.2 Vzhledem k povinné elektronické komunikaci dle § 211 Zákona o zadávání VZ je tato smlouva 
vyhotovena v jednom (1) elektronickém vyhotovení. 

16.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran.  

16.4 Veškeré změny smlouvy lze provést formou písemných dodatků ke smlouvě, odsouhlasených 
oběma stranami. 

16.5 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

16.6 Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny 
skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavření platné smlouvy. 

16.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 

16.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

CES 5830-1:  

Příloha č. 1 
Specifikace prvků 

CES 5830-2: 

Příloha č. 2 
Podrobná cenová specifikace předmětu plnění 

CES 5830-3 

Příloha č. 3 
Implementační projekt 

CES:5830-4 

Příloha č. 4 
Obchodní podmínky (dodá Dodavatel, jedná se o obchodní podmínky Oracle) 

CES:5830-5 

Příloha č. 5 
Doklad o oprávnění dodavatele k poskytnutí licencí a technické podpory 

CES: 5830-6 

Příloha č. 6 
Technická specifikace 

 

16.9 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude v budoucnosti posouzeno z důvodu 
nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li se tuto nesrozumitelnost 

či neurčitost ujednání dodatečně mezi stranami vyjasnit, pak se posoudí vliv takové vady 
na smlouvu analogicky podle ustanovení § 576 občanského zákoníku. 



16.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Poskytovatel: Uživatel:

V … dne ________________ V Praze dne ________________

Tesco SW a.s. Česká republika

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. et Ing. Zdenka Marciánová, p. z.

předseda představenstva ředitelka Odboru správy

monitorovacího sytému

10
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Číslo v CES: 5830 

 

Příloha č. 1 Smlouvy na rozšíření a obnovu technické 
podpory u HW prvků Oracle 

 

 

Specifikace prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky 
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Specifikace požadovaných HW a SW prvků, jejich implementace do  MS2014+ 
a obnova (prodloužení) technických podpor rámci veřejné zakázky „OBNOVA 

HW VYBAVENÍ PRO MS2014+, ČÁST 1 - ROZŠÍŘENÍ A OBNOVA TECHNICKÉ 

PODPORY U HW PRVKŮ ORACLE“. 
Předmětem plnění je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage 
servery včetně příslušenství a prodloužení Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory 
pro ExaDaty a Storage servery 
 

1. POŘÍZENÍ HW STORAGE SERVERU - LOKALITA OLOMOUC 
 
1.1. EXADATA X4-2 HALF RACK 

Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího zařízení Exadata X4-2 half-rack high performance o další 
diskový prostor. 

1.1.1. Vymezení zařízení 
Exadata X4-2 Half-rack HP, PN 2047RTN-1429RB0068, SN AK00236806 

1.1.2. Rozsah dodávky 
Jedná se o prvotní rozšíření Oracle Exadata X4-2 Half-rack High Performance Database Machine 
formou dodávky nových storage serverů včetně příslušenství. Vzhledem k požadované redundanci a 
zachování výkonových charakteristik diskového prostoru musí být dodány tři nezávislé storage servery. 
Požadovaná minimální celková čistá kapacita na rozšíření databázového prostoru při zachování High 
Redundancy v ASM je 35 TiB HDD. 
+ příslušné licence a další nezbytné komponenty nezbytné pro dodržení výkonnostních a záručních 
parametrů minimálně do 30. 6. 2021. 
 
Součástí dodávky bude také doprava a instalace. 

1.1.3. Požadovaná implementace 

 Kompletní dodávka do datového centra včetně stěhování 

 Úprava stávající Exadata X4-2 Half-rack HP 

 Zapojení silové a datové kabeláže. 

 Základní inicializace Storage serveru 

 Inicializace na úrovni Storage serveru až do úrovně připojení ke stávajícím databázovým 
serverům Exadata X4-2 Half-rack. 

2. OBNOVENÍ - PRODLOUŽENÍ TECHNICKÝCH PODPOR U HW A SW PRVKŮ ORACLE 
Předmětem této části VZ je nákup služeb - obnova licencí technické podpory Oracle k dále 
specifikovaným softwarovým a hardwarovým produktům na stanovené období 

 

2.1. OBNOVA TECHNICKÝCH PODPOR U HW PRVKŮ ORACLE 
Podpora HW v úrovni Oracle Premier Support for Systems 

Název položky CSI číslo Požadovaná podpora od - do 

Exadata Database Machine X3-2 HC 

Eighth Rack 1x 
19212956  1.7.2019 – 30.6.2021  

Exadata Database Machine X4-2 HP 

Half Rack 1x 
19644183 1.7. 2020 – 30.6.2021  

Exadata Database Machine X4-2 HC 

Quarter Rack 1x 
19714305 1.7. 2020 – 30.6. 2021  

Exadata Storage Server X7-2 High 

Capacity (HC) plus Infiniband 

Infrastructure (for field installation) – 

19714305 28.12.2019 – 30.6.2021 
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SNr: 1841XC2040, 1841XC2035, 

AK00431607, 1840XC20B8 

 

Požadované minimální parametry technické podpory pro HW produkty tak, aby byla dodržena 
garance funkčnosti MS2014+:  

Účastník pro jednotlivé HW produkty Oracle zajistí licence technické podpory s následujícími 
minimálními parametry:  

- dostupnost podpory výrobce: 7x24 (7 dní v týdnu / 24 hodin denně) podpora bude na zařízení, 
jeho části a práce pracovníků výrobce; 

- garantovaná doba opravy: Next Business Day;  
typ podpory vzhledem k lokalitě: ON-SITE. 

 

2.2. OBNOVA TECHNICKÝCH PODPOR U SW PRVKŮ ORACLE 
Podpora SW v úrovni Oracle Premier Support for Systems 

Název položky  Požadované 
množství licencí 
podpory  

CSI číslo  Požadovaná podpora 
od - do 

Exadata Storage Server Software - 

Disk Drive Perpetual 
36 22040577 26.12. 2019 – 30.6. 2021 

 

Požadované minimální parametry technické podpory pro SW produkty tak, aby byla dodržena 
garance funkčnosti MS2014+:  

 

Účastník pro jednotlivé SW produkty zajistí licence technické podpory s následujícími minimálními 
parametry: 

- dostupnost podpory výrobce: 7x24 (7 dní v týdnu / 24 hodin denně) pro telefonické nebo 
elektronické hlášení; 

- součástí podpory bude dostupnost update/upgrade balíčků a nových verzí produktu a 
opravných balíků (service pack, hotfix, patch); 

- neomezený přístup na portál podpory výrobce do znalostní a dokumentační báze. 
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Číslo v CES: 5830 

 

Příloha č. 2 Smlouvy na rozšíření a obnovu technické podpory u HW prvků Oracle 

 

Podrobná cenová specifikace předmětu plnění 
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1 HARDWARE + PŘÍSLUŠNÉ LICENCE 

Dodavatel bude pro jednotlivé HW produkty a příslušné licence kalkulovat technickou podporu v následujících parametrech: 

 doba podpory:     dle požadavků přílohy: Příloha ke smlouvě_ Specifikace prvků (Příloha č. 1 Smlouvy),  
 dostupnost podpory výrobce:   7x24 (7 dní v týdnu / 24 hodin denně) 
 podpora bude na zařízení, jeho části a práce pracovníků výrobce 

 garantovaná doba opravy:   Next Business Day 

 typ podpory vzhledem k lokalitě:  ON-SITE 

 

 

Položka 

[Přesné označení 
produktu + přesný 

název licence 
podpory výrobce] 

Pořizovací cena za 1 ks Cena podpory na požadovanou dobu 
Celková pořizovací 

cena za položku 

End-User 

Cena 

[Kč] 

Sleva 

[%] 

Cena bez 

DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 

End-User 

Cena 

[Kč] 

Sleva 

[%] 

Cena bez 

DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 

Cena s 

DPH 

[Kč] 

Počet 
ks 

Cena bez DPH 

[Kč] 

Oracle Exadata 

Storage Server X7-2 

High Capacity (HC) 

1 231 852,50 10% 1 108 667,25 232 820,12 1 341 487,37 308 195,55 10% 277 376,00 58 248,96 335 624,96 3,00 4 158 129,75 

Exadata Oracle 

Storage Server 

Software - Disk Drive 

Perpetual 

232 425,00 45% 127 833,75 26 845,09 154 678,84 113 005,04 45% 62 152,77 13 052,08 75 204,85 36,00 6 839 514,72 

CELKEM 10 997 644,47 
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Položka 

Cena bez DPH 

[Kč] 
tvořená součtem celkových částek  

Celková pořizovací cenu za položku 

+ 

Cena podpory  

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 

CELKEM ZA OBLAST HARDWARE 
 10 997 644,47      2 309 505,34    13 307 149,81  
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2 OBNOVA - PRODLOUŽENÍ LICENCÍ TECHNICKÉ PODPORY U HW A SW PRVKŮ ORACLE 

Dodavatel bude pro jednotlivé HW produkty kalkulovat technickou podporu v následujících parametrech: 

 doba podpory:     dle požadavků přílohy: Příloha ke smlouvě_ Specifikace prvků (Příloha č. 1 Smlouvy),  
 dostupnost podpory výrobce:   7x24 (7 dní v týdnu / 24 hodin denně) 
 podpora bude na zařízení, jeho části a práce pracovníků výrobce 

 garantovaná doba opravy:   Next Business Day 

 typ podpory vzhledem k lokalitě:  ON-SITE 

 

Dodavatel bude pro jednotlivé SW produkty kalkulovat technickou podporu v následujících parametrech: 

 doba podpory:     dle požadavků přílohy: Příloha ke smlouvě_ Specifikace prvků (Příloha č. 1 Smlouvy), 
 dostupnost podpory výrobce:  7x24 (7 dní v týdnu / 24 hodin denně) pro telefonické nebo elektronické hlášení; 
 součástí podpory bude dostupnost update/upgrade balíčků a nových verzí produktu a opravných balíků (service pack, hotfix, patch); 

 neomezený přístup na portál podpory výrobce do znalostní a dokumentační báze. 
  

 

Položka 

[Přesné označení produktu + 
přesný název licence podpory 

výrobce] 

Cena podpory na požadovanou dobu Celková cena za položku 

End-User 

Cena 

[Kč] 

Sleva 

[%] 

Cena bez 

DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 
Počet 

ks 

Cena bez DPH 

[Kč] 

Exadata Database Machine X3-

2 HC Eighth Rack - HW 
2 554 826,44 NA 2 554 826,44 536 513,55 3 091 339,99 1 2 554 826,44 

Exadata Database Machine X4-

2 HP Half Rack 1x - HW 
3 148 160,26 NA 3 148 160,26 661 113,65 3 809 273,91 1 3 148 160,26 

Exadata Database Machine X4-

2 HC Quarter Rack - HW 
2 206 873,54 NA 2 206 873,54 463 443,44 2 670 316,98 1 2 206 873,54 
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Položka 

[Přesné označení produktu + 
přesný název licence podpory 

výrobce] 

Cena podpory na požadovanou dobu Celková cena za položku 

End-User 

Cena 

[Kč] 

Sleva 

[%] 

Cena bez 

DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 
Počet 

ks 

Cena bez DPH 

[Kč] 

Exadata Storage Server X7-2 

High Capacity (HC) plus 

Infiniband Infrastructure - HW 

277 455,88 NA 277 455,88 58 265,73 335 721,61 3 832 367,64 

Exadata Storage Server 

Software - Disk Drive Perpetual 

- SW 

61 836,42 NA 61 836,42 12 985,65 74 822,07 36 2 226 111,12 

CELKEM                   10 968 339 

 

 

Položka 

Cena bez DPH 

[Kč] 
tvořená součtem celkových částek  

Cena podpory  

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 

CELKEM ZA OBLAST OBNOVA 

LICENCÍ 10 968 339,00 2 303 351,19 13 271 690,19 
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3 IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY 

Oblast Díla dle Technické specifikace Díla 

Objem 

prací Cena Implementačních služeb 

Celkový 
počet MD 

Cena bez DPH 

[Kč] 

DPH 21% 

[Kč] 

Cena včetně DPH 

[Kč] 

EXADATA X4-2 

HALF-RACK - 

OLOMOUC 

Kompletní dodávka do datového centra 
včetně stěhování 

NA 212 465,89 44 617,84 257 083,73 

Úprava stávající Exadata X4-2 Half-rack HP NA 163 214,01 34 274,94 197 488,95 

Zapojení silové a datové kabeláže. NA 89 873,55 18 873,45 108 747,00 

Základní inicializace Storage serveru NA 48 500,00 10 185,00 58 685,00 

Inicializace na úrovni Storage serveru až do 
úrovně připojení ke stávajícím databázovým 
serverům Exadata X4-2 Half-rack 

NA 896 976,87 188 365,14 1 085 342,01 

CELKEM ZA EXADATA X4-2 HALF-RACK NA 1 411 030,32 296 316,37 1 707 346,69 

CELKEM ZA IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY  1 411 030,32 296 316,37 1 707 346,69 
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4 CENA CELKEM ZA DODÁNÍ HW, TECHNICKÝCH LICENCÍ A IMPLEMENTACE 

Část 

Cena bez DPH 

[Kč] 
tvořená součtem celkových částek  

za oblast  

DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 

CELKEM ZA OBLAST Hardware + 

příslušné licence 

 10 997 644,47      2 309 505,34      13 307 149,81     

CELKEM ZA OBLAST Obnova - 

prodloužení licencí technické 
podpory u HW a SW prvků Oracle 

 10 968 339,00      2 303 351,19      13 271 690,19     

CELKEM ZA IMPLEMENTAČNÍ 
SLUŽBY 

 1 411 030,32      296 316,37      1 707 346,69     

CELKOVÁ CENA ZA POSKYTNUTÉ 
SLUŽBY 

 23 377 013,79      4 909 172,90      28 286 186,69     
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Číslo v CES: 5830 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Smlouvy na rozšíření a obnovu technické 
podpory u HW prvků Oracle 

 

 

Implementační projekt 
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IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT 

1 Harmonogram 
 

Předpokládaný harmonogram prací: 

 Dodání Exadata Storage Server X7-2 High Capacity (HC) plus Infiniband Infrastructure (dále jen 
„Exadata Storage Cell“) 2-3 týdny od objednání; 

 Dokončení prací 2-3 týdny od dodání Exadata Storage Sell. Přípravné práce budou zahájeny ihned 
po objednání Exadata Storage Cell. 

2 Exadata X4-2 rozšíření o 3 storage servery X7-3 

2.1 Rozsah 

Rozšíření stávajících 3 Exadata Storage Server v Oracle Exadata Database Machine X4-2 High 

Performance Half-Rack  (dále jen „stávající Exadata“)o další 3 kusy Exadata Storage Server a jejich 
zapojení do systému 

2.2 Implementace 

Navrhovaný postup implementace: 

 Kontrola stavu patchů na stávající Exadata a kontrola minimálních přípustných patchů pro 
integraci nových Exadata Storage Cell (stávající stav DB verze 180116, Infra verze 140712) 

 Dopatchování technologických komponent Infra, příp DB na stávající Exadata  (z důvodu 
možnosti integrace nových Exadata Storage Cells) – patchování technologických komponent 
na stávající Exadata vyžaduje odstávky stávající Exadata 

 Analýza a technický projekt realizace rozšíření ASM diskové kapacity po přidání tří Exadata 
Storage Cells do stávající Exadata: 

o Rozšíření stávajících ASM diskových skupin na nové Exadata Storage Cells při 
zachování velikosti v současné době alokovaného místa na jednotlivých Exadata 
Storage Cells a redundance ASM diskových skupin - HIGH redundancy 

o Připomínkování technického projektu realizace rozšíření ASM diskové kapacity po 

přidání tří Exadata Storage Cells do stávající Exadata 

 Vlastní dodávka HW ve formě třech Exadata Storage Cells 

 Doplnění kabeláže a rozvodů do zbývající části racku 

 Fyzické zarackování všech tří Exadata Storage Cells do stávajícího Exadata racku 

 Elektrické zapojení všech tří Exadata Storage Cells 

 Oživení všech tří Exadata Storage Cells – požadovaná odstávka celého systému: 
o Konfigurace ILOM všech tří Exadata Storage Cells včetně jména, IP adresace, 

konfigurace DNS and NTP; 

o Zapojení všech tří Exadata Storage Cells do interního Exadata switche v rámci 
Exadata racku pro ILOM síť; 

o Základní spuštění všech tří Exadata Storage Cells, kontrola činnosti; 
o Konfigurace MGMT všech tří Exadata Storage Cells včetně jména, IP adresace, 

konfigurace DNS and NTP v OS Linux; 

o Zapojení všech tří Exadata Storage Cells do interního Exadata switche v rámci 
Exadata racku pro MGMT síť; 
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o Konfigurace IB fabric všech tří Exadata Storage Cells včetně IP adresace; 
o Zapojení všech tří Exadata Storage Cells do interních IB switchů v rámci Exadata racku 

pro IB fabric; 

o Kontrola činnosti všech tří Exadata Storage Cells. 
 Testy výkonnosti formou interní kalibrace na Exadata Storage Cells 

 Integrace všech tří Exadata Storage Cells do prostředí stávající Exadata, ověření viditelnosti 
z jednotlivých databázových nodů 

 Konfigurace globálních vlastností a zdrojů všech tří Exadata Storage Cells 

o Dopatchování nově dodaných všech tří Exadata Storage Cells 

o Tvorba Celldisks 

o Tvorba Flashlog 

o Přepnutí Write-through/Write-back nastavení 
 Realizace vybrané varianty rozšíření ASM diskových skupin stávající Exadata 

o Tvorba jednotlivých Griddisks per ASM disková skupina na jednotlivých Exadata 
Storage Cells 

o Zviditelnění nových Griddisks na databázových serverech pro ASM instance 

o Přidání Griddisks do stávajících ASM diskových skupin a/či tvorba nových ASM 
diskových skupin dle zvolené varianty 

o Stav připravenosti pro rekonfiguraci/migraci jednotlivých databází 
 Integrace do monitoringu všech tří Exadata Storage Cells 

 Rekonfigurace/migrace jednotlivých databází dle vybrané varianty – spojené s částečnou 
odstávkou per migrovaná databáze 

 Zdokumentování provedených změn v systému 

2.3 Garance záruky 

Veškeré práce uvedené v tomto harmonogramu budou prováděny přímo pracovníky výrobce nebo 
certifikovanými specialisty na technologii Oracle Exadata Database Machine. 

2.4 Požadovaná součinnost Zadavatele 

 Dočasné poskytnutí nezbytných admin přístupů a uživatelská oprávnění pro úpravu a 
rekonfiguraci Exadata systému a navazujících databází 

 Zabezpečení fyzického přístupu včetně potřebné logistické podpory pro přístup do datového 
centra z důvodů montáže Exadata Storage Cell 

 Pracovní místa splňující zákonné normy mimo serverovnu DC alespoň pro 2 technicky 
provádějící úpravu exadata v datovém centru  

 Součinnost pro naplánování odstávky a zabezpečení minimálně 1 víkendové odstávky 
rozšiřovaného systému 

 Zajištění spolupráce stávajícího provozovatele systému. 
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Číslo v CES: 5830 

 

 

 

 

Příloha č. 4 Smlouvy na rozšíření a obnovu HW prvků 
Oracle 

 

 

 

Obchodní podmínky 

výrobce HW prvků, které mají být v rámci této veřejné zakázky zadavateli dodány, vztahující se 
k licencím a technické podpoře dle předmětu této veřejné zakázky. 

Platná verze obchodních podmínek je k dispozici na internetové adrese výrobce Oracle: 

http://oracle.com/contracts, kde jsou uvedeny i ostatní podmínky a definice vztahující se k dané 
problematice. 

V následující části jsou uvedeny platné obchodní podmínky ke dni podání nabídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oracle.com/contracts
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Číslo v CES: 5830 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Smlouvy na rozšíření a obnovu technické 
podpory u HW prvků Oracle 

 

 

 

 

Doklad o oprávnění dodavatele 
k poskytnutí licencí a technické podpory 



ORACLE
Oracle Czech s.r.o. tel.: 221 438 150

U Trezorky 921/2 fax: 221 438 151

158 00Praha 5 email: infoczííioracle.com
('eska republika http//www.oracle.com

V Praze dne 10. června 2019

Věc: Polvr/crií Oracle o oficiální dislribuci produktu

Společnost Oracle Czech s.r.o., oficiiílní zastoupení Oracle Corporation (dále jen Oracle), pro účely veřejné
zakázky Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvku Oracle“, která je 1. částí veřejné zakázky
s názvem „Obnova HW vybavení pro MS2014+" vyhlášenou Českou republikou - Ministerstvem pro místní
rozvoj, tímto potvrzuje, že:

• poskytla subdodávku uchazeči o tuto zakázku společnosti TESCO SW a.s. spočívající v dodání
o 3 \ Exadata X7-2 slorage senem včetně Oracle storage software, technické podpory

a instalačních služeb.
o technické podpory- pro 3 systémy Oracle Exadata X3-2 a X4-2,
o technické podpory- pro již dříve dodané 3 x Exadata X7-2 storage serverů včetně Oracle

storage software.
a to prostřednictvím svého distributora společnost Arrow- ECS. a.s.

• tento uchazeč disponuje oprávněními nezbytnými pro tuto dodávku
• veškerý- nabízený hardware a software včetně technické podpory- pochází z oficiálního distribučního

kanálu a je způsobilý k použití na území České republiky

S pozdravem.

Country Leader and Technology Salcs Dircctor for Czech Rcpublic
Oracle Czech s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice
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Příloha č. 6 Smlouvy na rozšíření a obnovu technické 
podpory u HW prvků Oracle 

 

 

 

 

Technická specifikace 
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Rozšíření EXADATA X4-2 HALF-RACK 

počet p/n popis 

1 7116296 Exadata Database Machine X7-2 Upgrades: model family 

3 7116353 Exadata Storage Server X7-2 High Capacity (HC) plus Infiniband 

Infrastructure (for field installation) 

1 7111373 Upgrade accessory kit 

1 7111374 Upgrade packaging kit 

1 7116399 Exadata Database Machine X7-2: Oracle Enterprise Linux software image 

for storage server (for factory installation) 

1 PREM-SUPP Premier Support for Systems 

36 L68816 Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual 

36 PREM-SUPP Premier Support for Software 

 

Prodloužení technické podpory u HW a SW prvků 

počet p/n popis 

1 PREM-SUPP Premier Support for Engineered Systems 

Exadata Database Machine X3-2 HC Eighth Rack, CSI: 19212956 

1 PREM-SUPP Premier Support for Engineered Systems 

Exadata Database Machine X4-2 HP Half Rack, CSI: 19644183 

1 PREM-SUPP Premier Support for Engineered Systems 

Exadata Database Machine X4-2 HC Quarter Rack, CSI: 19714305 

1 PREM-SUPP Premier Support for Engineered Systems 

Exadata Storage Server X7-2 High Capacity (HC) plus Infiniband 

Infrastructure (for field installation) – SNr: 1841XC2040, 1841XC2035, 

AK00431607, 1840XC20B8 – CSI: 19714305 

36 PREM-SUPP Premier Support for Oracle Software 

Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual, CSI: 22040577 

 

 

 

 


