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KUPNÍ

SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne,
měsíce a roku
Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1.

Prodávajícŕ
Sídlo:
jednajicŕ

IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

AUTOCONT a.s.
Hornopo|ni 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. Vítem Ševčíkem, obchodním ředitelem EBS, na základě plné
moci
04308697
CZ04308697

ctb7phe
Česká spořitelna a.s., č. ú.:
tel.:
,
e-mail:
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen ,,prodávajícř')
a
2.

Kupujícŕ
Sídlo:
jednající:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
ID DS:
Podatelna:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoby:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
plk. Ing. Miloslavem Svatošem,
ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
70885371
CZ70885371 - není plátce DPH
dz4aa73
Česká národní banka, Praha 1, č. ú.:

·

ve věcech fakturace:

·

ve věcech organizačních a
tel.:

tel.:

, e-mail:
, e-mail:

(dále jen ,,kupujicř')
Článek 2
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řIzení
č. j.: HSKL-1902/2019-ÚE na veřejnou zakázku s názvem ,,Vysoce dostupné diskové
pole".
2. výběrové řízeni týkajícI se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého
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rozsahu a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického
nástroje, systémové číslo N006/19N00016207.
3. Všechny kupujíckn zadané parametry veřejné zakázky lzadávací podmínkyl jsou závaznými
smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi
nabídkou prodávajÍcÍho s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro
smluvní strany závazné'údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou
situace, kdy prodávajÍcÍ nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky
(pro kupujÍcÍho), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupujÍcÍ je prokazatelně
akceptoval.

Článek 3
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

prodávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujícímu vysoce dostupné diskové pole včetně software,
licenčních práv a rozšířené pětileté záruky zahrnujÍcÍ SW a HW podporu výrobce (dále
též ,,zboží", ,,předmět koupě" nebo ,,předmět plnění") v množství a specifikaci dle přňohy č. 1,
která je nedílnou součástí této smlouvy, a kupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit
prodávajíchnu kupní cenu.
Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

prodávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujichnu smluvené zboží dle ČI. 3 nejpozději do 90 dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 31. 10. 2019.
Místem plnění je sídlo kupujÍcÍho - Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno; dodání zboží je
možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
O předání, převzetí a instalaci zboží bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol (dodací
list) či jiný odpovídajÍcÍ doklad ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení.
Splněním dodávky se rozumí předáni a převzetí kompletního bezvadného zboží po jeho
instalaci v místě plnění a potvrzeni předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného
odpovÍdajÍcĹho dokladu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost
zboží oběma smluvními stranami.
ProdávajÍcÍ je povinen dodat kupujIcímu zboží nové, nepoužívané, odpovÍdající platným
právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce, ve
sjednaném množství, včetně standardního přÍs|ušenství, dokladů a návodu v českém jazyce,
určené pro český trh.
Stanovi-li právní předpis či technická norma zvláštní požadavek (např. prohlášeni o shodě,
revize, speciální označeni či dokumentaci apod.) na předmět smlouvy, je povinen jej
prodávajÍcÍ dodat společně s hlavním plněním, jinak na něj dopadnou právní následky
nedodání (není plněno řádně, prodlení, smluvní sankce, nárok na odstoupení od smlouvy
kupujÍcÍm atp.).
ProdávajIcí prohlašuje, že zboží nemá právni vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského
zákoníku.
Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujÍcÍho dnem převzetí zboží, podpisem
předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného odpovídajÍcÍho dokladu. Riziko poškození,
zničení apod. při přepravě, instalaci apod. jdou k tíži prodávajÍcÍho a přecházejí na kupujÍcÍho
dnem převzetí bezvadného plnění od prodávajÍcÍho.
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Článek 6
KUPNÍ CENA

1.

Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena
maximální, konečná, pro sjednaný předmět koupě nepřekročitelná, zahrnujÍcÍ veškeré
náklady, zejména dopravu do místa plnění, balné, clo, pojištění přepravy, měnové, inflační
a cenové výkyvy, adekvátní licenční práva, software, standardní přís|ušenstvÍ apod. Cena
za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:
a) cena celkem za předmět koupě činí bez DPH
b) vyčís|enÍ DPH 21%
C) cena celkem za předmět koupě činí s DPH

945 845,00 KČ
198 627,45 KČ
1 144 472,45 KČ

(cena slovy dle ČI. 6 odst. 2 písm. C) této smlouvy:
,,jedenmiIionjednostočtyřicetčtyřitisÍcečtyřistasedmdesátdva a 45/100 korun
českých")

Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1.

2.

3.

4.
5.

Na základě řádného a kompletního dodání bezvadného předmětu koupě bude vystavena
prodávajíckn faktura (daňový doklad). Podkladem pro vystavení faktury a její nedIlnou
součástí bude předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídajÍcÍ doklad potvrzený oběma
smluvními stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží. Lhůta
splatnosti faktury činí minimálně 30 dnů od prokazatelného doručení kupujíchnu. Faktura
musí být doručena kupujíchnu nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí předmětu
koupě. prodávajÍcÍ doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujÍcÍho, popřípadě
elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve
formátu pdf na e-mailovou adresu:
z e-mailové adresy prodávajÍcÍho:
nebo do datové schránky kupujÍcÍho. Fakturační adresa bude
sídlo kupujÍcÍho - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jana Palacha 1970, 272 01
Kladno.
Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít
náležitosti dle výše uvedených zákonů nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu
s ČI. 6 odst. 2 písm. c) této kupní smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované
položky či chyby, může ji kupujÍcÍ vrátit zpět prodávajícknu k opravě nebo doplněnI. Lhůta
splatnosti potom začíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo doplněné
faktury kupujichnu.
Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujÍcÍho
a bankou prodávajÍcÍho z účtu kupujÍcÍho na účet prodávajÍcÍho, uvedených v záhlaví
smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české
měně /KČ, CZKl, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH: v případě platby na zahraniční
účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajÍcÍho.
Zálohu kupujÍcÍ neposkytuje.
prodávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujÍcÍ vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační
složky státu při podstatnějším prodlení s dodávkou zboží (ČI. 4 odst. l) či s doručením faktury
(ČI. 7 odst. l) nemůže do uvolněnI rozpočtových prostředků v následujíchn roce uhradit cenu
zboží; v tomto případě se kupujÍcÍ nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani
zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. prodávající bere na
vědomí, že ze strany kupujÍcÍho nelze proplatit fakturu (daňový doklad) v období od druhé
poloviny prosince 2019 do konce první poloviny března 2020.
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Článek 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.

ProdávajÍcÍ poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujíchnu záruku za
jakost zboží spočÍvajÍcÍ v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty,
bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách
stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální
požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či
v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé
vlastnosti.
2. Záruční doba lzáruka za jakost i vady zbožíl počíná běžet dnem řádného převzetí zboží
kupujíchn a' trvá minimálně 60 měsíců od řádného předání zboží včetně práva instalovat
nejnovější firmware. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i
záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajÍcÍho.
3. Zboží, které je při převzetí neúplné, vadné, tj. poškozené (včetně významného poškozeni
obalu), není kupujÍcÍ povinen převzít. Neúplnost či vadnost plnění oznámi kupujÍcÍ bez
zbytečného odkladu prodávajícknu.
4. Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávajÍcÍ reklamaci vyřIdI, případně na své
náklady reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.
5. prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit v záruční době veškeré vady, popř. provést výměnu zboží
za nové, nepoškozené, a to nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování vad záruka neběží.
Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajÍcÍho formou e-mailové zprávy na elektronickou
adresu:
prodávajÍcÍ je povinen přijetí zprávy kupujícímu
potvrdit.
6. V případě, že nelze vady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané
verze zboží, bude kupuýcImu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši
formou dobropisu.
7. prodávajÍcÍ může též kupujIcímu nabídnout podobný předmět koupě a je na rozhodnuti
kupujÍcÍho, zda takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
8. V případě, že se kupujÍcÍ rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného předmětu
koupě dle ČI. 8 odst. 6 a 7, je prodávajÍcÍ povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat
dobropis se splatností 21 dnů.
9. Veškeré náklady kupujÍcÍho spojené s uplatněním práv z vadného plněni či záruky lvčetně
záruky za jakostl jdou plně k tíži prodávajÍcÍho. KupujÍcÍ je oprávněn nárok na náhradu
nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávajÍcÍ je povinen jej proplatit
/jednoměsÍční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužijel.
10. prodávajÍcÍ je oprávněn poskytovat servisní podporu (viz předmět plnění) dle této smlouvy
prostřednictvím výrobce nebo jeho servisního partnera.
11. Za plněni servisní podpory prostřednictvím jiného subjektu odpovídá prodávajÍcÍ jako za své
plnění.
12. Kontaktní místo prodávajÍcÍho/výrobce/poskytovate|e servisní podpory pro hlášení poruch
v režimu 24/7/365: Dell EMC podpora ProSupport, tel.:
.
13. Doba odezvy je 0.5/2/3 hodiny po oznámení vady kritické/vážné/střednÍ+nÍzké; po telefonické
nebo vzdálené identifikaci vady a ukončení telefonického řešení bude na místo plnění vyslán
technik spolu s potřebnými náhradními díly; technik dorazí včetně potřebného náhradního dílu
do 4 hodin do místa plněni a provede neprodleně opravu. výjezd technika není nutný, jedná-li
se o jednoduchou vadu, řešitelnou jednoduchou výměnou příslušného zaslaného náhradního
dňu/funkčniho celku bez demontáže a za běhu zařízení (zdroj, hd, SSD). Nepodaří-li se vadu
identifikovat vzdáleně v rozumné době, dostaví se technik do místa plnění do 4 hodin bez
náhradních dílů.
14. Oznamováni vad, identifikace vad a komunikace s technikem je v českém jazyce.
15. Veškerá pamět'ová média po reklamaci/výměně v rámci servisu se nevrací a zůstávají
v držení kupujÍcÍho.
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Článek 9
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prodávající se zavazuje uhradit kupujícknu smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny zboží celkem
včetně DPH, uvedené v ČI. 6 odst. 2 písm. C) smlouvy, za každý, i započatý den prodlení
v těchto případech:
'
- nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží lnení plněno řádně či včas nebo
není dodána požadovaná dokumentacel,
- nesplnění stanoveného terminu k odstranění vad zboží, popř. neprovedeni jeho výměny
v záruční době dle ČI. 8 odst. 5 smlouvy,
- nesplnění doby odezvy o vÍce než dvojnásobek stanovené doby dle závažnosti vady,
uvedené v'článku 8 odst. 13 a příloze č. 1 této smlouvy.
- nevystavení nebo neproplacení dobropisu ve lhůtách dle ČI. 8 odst. 8 této smlouvy.
Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních
povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavni závazek,
neboť' jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
KupujÍcÍ je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na
povinnost nahradit škodu nemá vliv. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
prodávajÍcÍ je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zak|ádajÍcÍ
nárok kupujÍcÍho na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti).
Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujÍcÍho
započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní
strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta
výlučně z podnětu kupujÍcÍho a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění
než peněžitého (např. věcné plněni, poskytnutí služby apod.).
Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury (daňového dokladu) je prodávajÍcÍ
oprávněn požadovat po kupujíchn úhradu zákonného úroku z prodlení z oprávněně
fakturované dlužné částky. výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené
Českou národní bankou pro první den kalendářního po|o|etí, v němž došlo k prodlenI, zvýšené
o 8 procentních bodů.
Článek 10
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného
porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
a. nedodáni kompletního zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
b. nesplnění stanoveného termínu k odstraněni vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny
v záruční době dle ČI. 8 odst. 5 této smlouvy,
c. prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je
kupujÍcÍ povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajíchnu zboží, které nebylo uhrazeno,
d. nedodržení smluvních podmínek garantujÍcÍch vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace ve
smlouvě (včetně zadávacích podmínek).
e. opakované neposkytnutí HW a SW podpory nebo opakované nesplnění doby odezvy,
uvedené v článku 8 odst. 13 a příloze č. 1 této smlouvy
3. KupujÍcÍ je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
a. bude rozhodnuto o likvidaci prodávajÍcÍho,
b. prodávajIcí podá insolvenční návrh jako dlužník, insdvenční návrh podaný proti
prodávajichnu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
c. prodávajÍcÍ bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
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4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení
této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávněni od smlouvy odstoupit. Účinky
každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva ha náhradu škody z porušeni smluvní povinnosti ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednání
o způsobu řešení sporů.

Článek 11
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních
povinností ze strany prodávajÍcÍho škoda na majetku, odpovídá prodávajÍcÍ za škodu v plném
rozsahu, a to za každou škodu či za vÍce škod spolu souvisejÍcÍch.
2. Vznikne-li kupujichnu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních
povinností ze strany prodávajÍcÍho škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá
prodávajÍcÍ za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši
(finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním
vyloučen).
Článek 12
AUTORSKO PRÁVNÍ A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1.

2.
3.

4.

5.

Smluvní strany shodně konstatují, že část předmětu koupě /software/ je výsledek činnosti,
který je předmětem autorskoprávni ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu
autorském, o právech souvisejícIch s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon").
ProdávajÍcÍ prohlašuje, že je oprávněným nositelem licenčních práv k poskytovanému
software a disponuje právem k němu udělovat licence /podlicence/.
KupujÍcÍ je vždy oprávněn užít software k účelu, jak vyplývá z této smlouvy. ProdávajÍcÍ
současně touto smlouvou poskytuje kupujichnu jako nabyvateli podle ustanovení
upravujÍcÍch licenční smlouvu v občanském zákoníku, oprávnění software užít všemi
způsoby užití tak, jak jsou vymezena v licenčním oprávnění ve smyslu ustanovení
autorského zákona a této smlouvy.
ProdávajÍcÍ prohlašuje, že licenční práva, která touto smlouvou kupujÍcÍmu poskytuje, mu
náleží bez jakéhokoliv omezení, a že nemá závazky, které by bránily či omezovaly
poskytnuti licence kupujíchnu, jak činí touto smlouvou, a že odpovídá kupujícímu za škodu,
která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení. ProdávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že
užitím software kupujícím v souladu s poskytnutou licencí nejsou dotčena autorská ani jiná
práva třetích osob, a že odpovídá kupujíchnu za škodu, která by případně z tohoto důvodu
vznikla. prodávajÍcÍ prohlašuje, že vyrovnal veškeré finanční nároky autorů díla /software/ z
titulu jejich autorských odměn, a že odpovídá kupujíchnu za škodu, která by mu případně z
tohoto důvodu vznikla.
prodávajÍcÍ garantuje kupujíchnu, že poskytnuté licence nejsou zatíženy právem třetí osoby
a licenční čísla, kódy, hesla apod. nebyla nikdy poskytnuta jiné osobě ani aktivována či užita.
Licence nejsou zatíženy právni, faktickou ani skrytou vadou.
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Článek 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran
a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ldále jen ,,zákon
č. 340/2015 Sb."l, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem
Č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařIzení o ochraně osobních údajů).
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho dnem potvrzeného předání a převzetí
kompletního, úplného a bezvadného zboží dle ČI. 4 této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny
písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášeni o shodě apod. budou
výhradně v českém jazyce.
Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými českými kogentními
právními předpisy a normami dopadajíchni na předmětný kontrakt a zboží.
Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou
smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři
(3) vyhotovení obdrží kupujÍcÍ a jedno (l) vyhotovení prodávající.
Spory vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně
vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české
právo.
prodávajÍcÍ se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
ProdávajÍcÍ bere na vědomi povinnost kupujÍcÍho uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uveřejní kupujÍcÍ. ProdávajÍcÍ souhlasí
s uveřejněním celého textu smlouvy včetně údajů chráněných zvláštním právním předpisem
(osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
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Článek 14
DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV
Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu
citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plněni
před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne

pod číslem

Smlouvu uveřejnil kupujÍcÍ.

V Praze dne,

2 5 -06- 2019

V Kladně dne'

O 1 -07- 2019

za kupujÍcÍho:

pIk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

AUTOCONTa..."

Lfbalova 2348/1, 149 00 Praha 4
Tel.:
DIČ: CZ04308697

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plněni

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks vysoce dostupného diskového pole (včetně pětileté
záruky zahrnujÍcÍ SW a HW podporu výrobce) poskytující prostor s blokovým přístupem
prostřednictvím FC SAN a iSCSl od renomovaného světového výrobce, který je společností
Gartner aktuálně hodnocen do kvadrantu ,,leaders" v hodnocení kategorie ,,Magic Quadrant
for All-Flash Arrays" sp|ňujÍcÍ níže uvedené požadavky:
·

minimální produktivní úložný prostor po instalaci bez deduplikace a komprese v RAID 6
nebo l'epším 10TB,

·
·

minimálně 7 SSD disků s maximální kapacitou jednotlivého disku ne vÍce než 4TB,
minimálně 1 hot-spare disk pro každý použitý typ disků nebo 1 univerzální schopný
nahradit libovolný použitý typ disků nebo obdobné řešení umožňujÍcÍ současný
výpadek až 2 disků (např. rezervace hot-spare kapacity) bez ztráty dat, při výpadku 1
libovolného disku bez trvalé degradace RAID (automatické použiti hot-spare a rebuild),

·
·

podpora RAID 1, 5, 6, 10,
podpora automatického tierování (sub-LUN tiering) - licence nemusí být součástí
dodávky,

·

podpora replikace do geograficky oddělené lokality - licence nemusí být součástí
dodávky,

·

rackové provedení do racku 19" včetně systému pro montáž (rack mount kit), je-li pro
montáž do racku nezbytný,

·

dodané chassis minimálně na 30 disků s možností osadit disky na plnou kapacitu bez
nutnosti doplňování jakýchkoliv komponent kromě disků,

·
·

rozšiřitelnost minimálně na 200 disků,
redundantní napájení - l-fázové, 230V/50Hz, minimálně 2 zdroje, umožňujÍcÍ plný
provoz na 1/2 zdrojů,

·
·

možnost iSCSl a FC protokolu,
počet osazených řadičů minimálně 2 v redundantním zapojení v režimu active-active,
,
každý s vyrovnávací pamětí alespoň 16GB; není přípustná
cache (nebo její část) ve
formě SSD nebo FLASH,

·
·
·

ochrana cache proti ztrátě dat při výpadku napájeni minimálně 48 hodin,
back-end pole (disková sběrnice) v provedení alespoň SAS 6Gbps,
front-end pole minimálně 2x FC 16Gb/s SFP+, 4x 10Gbps iSCSl SFP+ a lx RJ45
(management port) na každém řadiči,

·

pole musí poskytovat níže uvedené funkcionality; v případě, že jsou pro uvedené
funkcionality nezbytné licence či dodatečný software, musí být toto součástí dodávky:
o
o

o
o
o

neomezený počet připojení hostitelských serverů,
GUI rozhraní pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů,
s možností ovládání přes CLI dostupné protokolem SSH, webové rozhraní
dostupné protokolem https. Rozhraní musí být dostupné přímo z LAN
management rozhraní řadičů diskového pole bez nutnosti instalace dalších
serverových systémů,
transparentní migrace dat mezi diskovými prostory,
thin provisioning (včetně zero detect space reclamation),
software pro monitorování pole s možnosti sledování výkonu včetně sběru
historických dat minimálně 7 dní zpět,
1
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o

klony a snapshoty na úrovni LUNU,

O
o
o
o
o

blokový přístup k datům standard FCP a iSCSl,
možnost zvětšeni velikosti LUNu bez výpadku,
možnost rozšířit velikost diskové skupiny bez výpadku,
kompatibilita s protokolem lPv6,
upgrade SW i HW u řadičů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu
k datům,

·

Konektivita na celé diskové pole minimálně:
o 4 x FC 16Gb/s pomocí modulů SFP+ :
prodávající zajistí dodávku veškerého potřebného materiálu a součástek (optical
transceiver, optical patchcord,...) pro připojení dodaného pole do dvou FC switchů
v režimu vysoké dostupnosti, tedy propojení z každého řadiče do každého switche;
FC switche typu Cisco, vzdálenost ne větší než Im, optical transceivery dodat jak
na stranu pole, tak na stranu switche, tj.:
o 8x modul SFP+ ClSCO FC 16Gb/s
o 4x optical patchcord délka minimálně Im
o 8 x 10Gb/s iSCSl pomocí modulů SFP+:
prodávající zajistí dodávku 4x modul SFP+ který bude komunikovat přes ŠM
vlákna s moduly ClSCO SFP-10G-LRM,
o 2 x servisní port RJ-45 (LAN),

·

prodávajÍcÍ zajistí dodání všech potřebných licencí pro zajištění výše uvedené kapacity
a funkcionalit,

·

správa diskového pole musí být možná pomocí separátních LAN portů. Porty správy
nesmí být sdíleny s porty určenými pro datový provoz,

·
·

End Support live dodaného zařízeni od výrobce ne dříve než v roce 2027,
zařízení musí být nové, určené pro území ČR, včetně certifikátu od výrobce, že je
určeno pro ČR,

·

prodávající zajistí hardwarovou podporu výrobce v délce trvání 5 let zajišt'ující dodávku
a výměnu všech nefunkčních komponent bez jakéhokoliv dalšího poplatku a
prováděnou autorizovaným technikem s výjimkou jednoduché výměny dodaného
modulu (zdroj, hd/ssd) za běhu zařízení, pokud není k opravě nutná demontáž
zařízeni. Možnost oznámení servisního požadavku musí být v režimu 24X7X365 a musí
být umožněno připojení diskového pole k dohledovému systému výrobce/supportu
k automatickému oznamování vad, které bude zajištěno v rámci zde požadované
podpory,

·

odezva na servisní požadavek nejvyšší úrovně (kritická vada) musí být do 1/2 hodiny,
vážná vada do 2 hodin, střední a nízká do 3 hodin. Technik včetně potřebných
náhradních dílů musí být v místě plnění do 4 hodin po ukončení vzdálené/telefonické
identifikace vady a zahájit neprodleně opravu. Nepodaří-li se vadu identifikovat
vzdáleně v rozumné době, dostaví se technik do místa plnění do 4 hodin bez
náhradních dílů,

·

veškerá vyměnitelná pamět'ová média zůstávají při reklamaci/výměně v držení
odběratele (kupujIcího),

·

všechny SSD disky jsou dodávány s garanci výměny při vzniku tzv. vypsaných buněk
(wear-out) po dobu záruky,
2
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·

v rámci (a v ceně) dodávky je instalace do racku v místě plnění a základní oživeni pole,
tj. nastavení sIt'ových rozhraní servisních portů, nastavení připojení pole
k dohledovému systému výrobce, aktivace zařÍzení/|icenci u výrobce, update firmware,
atd.

výše uvedené požadavky splňuje diskové pole SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array
(210-alvz) od výrobce DELL emc v nás|edující konfiguraci:
Komponenty'
l 350-BBKJ SC Bezel
23 400-AEPR Hard Drive Filler 2.5in, single blank
7 400-AQYZ SC, 3.84TB SAS, 12Gb 2.5" RI SSD
2 403-BBPF SC, SFP+, 4-port, Mezz Card
2 406-BBLW IO, 16Gb FC, 2Port, PCI-E, Full height
4 407-BBEF Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SK 850nm Wavelength, 300m Reach
l 450-AFMD Redundant Power Supply, 1485W, Cl4
2 450-AADY Cl3 to Cl4, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
4 470-ABQU LC-LC Optical Cable, IM
l 449-BBLE SCv30XO Dual Controller Components

l 770-BBUJ Rack rail, 2US, Static
4 AA453819 Patch cable - C2G ISm LC/LC OM4 LSZH Fibre Patch - Purple - LC multi-mode (M) to LC multi-mode (M) - 15 m - fibre
optic - 50 /125 micron - OM4 - purple
4 Cisco DS-SFP-FC16G-SW= 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
4 Cisco SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module

Software
l 634-BJUI Storage Center Core Software Bundle, Base License
l 634-BKCL SSN License
Služby
l 683-21281 1-Day Onsite Enterprise Deployment Professional
l 865-54372 SYr ProSupport and 4hr Mission Critical
l 711-11528 SYr Data Protection - Keep Your Hard Drive

Kontaktní místo výrobce/poskytovatele servisní podpory pro hlášení poruch v režimu
24/7/365: Dell EMC podpora ProSupport, tel.:
.
Udaje, které budete potřebovat při hovoru:
· Výrobní číslo (Service Tag) nebo kód Express Service Code (Express Service Code)
produktu Dell,
· chybová zpráva nebo zvukový signál, s nimiž jste se setkali,
· popis toho, co se stalo, když došlo k potIžIm.
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