
KUPNÍ SMLOUVA 
~íslo prodávajícího: 

~íslo kupujícího: 109/2019 

uzav~ená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anského 
zákoníku, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen „ob~anský zákoník"), na 

základ~~ výsledk~~ zadávacího ~ízení podle § 3 písm. b) zákona ~. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve~ejných zakázek ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen 

„smlouva") 

~lánek 
Smluvní strany: 

1. ~eská republika — Ministerstvo vnitra 

se sídlem: 	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IC: 	 00007064 
DI~: 	 CZ00007064 
Zastoupená: 	Ministerstvem vnitra — generálním ~editelstvím Hasi~ského 

záchranného sboru ~eské republiky, plk. Ing. Radkem 
Jan~íkem, ~editelem odboru komunika~ních a informa~ních 
systém~, (dále jen „MV-G~~ HZS ~R") 

Kontaktní adresa: 	MV-G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
Bankovní spojení: 	CNB Praha 1 
~íslo ú~tu: 	8908-881/0710 
Identifikátor datové schránky: 84taiur 
Odb~ratel a budoucí uživatel: MV-G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, Praha 4 
Kontaktní osoba ve v~cech smluvních: plk. Ing.. Radek Jan~ík, tel.:  

email:  
Kontaktní osoba ve v~cech technických a p~evzetí zboží: I
tel :  email:  

(dále jen „kupující") 

a 

2. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: 
Kontaktní adresa:  
IC:  
D I C: 

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 
44851391 
CZ44851391  

Zastoupená: 	  
ve v~cech smluvních:

  
ve v~cech a technických 

Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu: 

ccc,  tel:,  
email: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
1001885001/2700 



Zapsána: v obchodním rejst~íku vedeném M~stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
3190 

(dále jen ‚prodávající') 

Dále také též jako „smluvní strany". 

~lánek II. 
Základní ustanovení 

Podkladem pro uzav~ení této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18. 6. 
2019 podána prost~ednictvím elektronického tržišt~, na základ~~ zadávacího 
~ízení „N006/19N00013873 — Diskové pole" podle zákona ~. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve~ejných zakázek ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, zve~ejn~ného pod 
~íslem  ID  zakázky N006/19N00013873 v elektronické tržišti NEN a byla vybrána 
jako nejvhodn~jší. 

Všechny kupujícím zadané sout~žní parametry a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci p~edm~tné ve~ejné zakázky, jakož i údaje uvedené v nabídce 
prodávajícího jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou sou~ástí 
této smlouvy. V p~ípad~~ rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou 
nebo s parametry ve~ejné zakázky jsou pro smluvní strany závazné údaje 
uvedené ve smlouv~~ a parametry ve~ejné zakázky s výjimkou situace, kdy 
prodávající nabídl kvantitativn~, kvalitativn~~ ~i výkonnostn~~ lepší podmínky (pro 
kupujícího), než byly uvedeny v parametrech ve~ejné zakázky, a kupující je 
prokazateln~~ akceptoval. 

~lánek III. 
P~edm~t smlouvy 

1. P~edm~tem této smlouvy je dodávka: 1 (jeden) ks diskového pole OceanStor 2200 
v3 (dále jen „zboží"). Podrobný popis zboží je p~ílohou ~. 1 této kupní smlouvy, 
která je její nedílnou sou~ástí. 

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní 
sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 a p~evést na kupujícího vlastnické 
právo k n~mu. 

3. Kupující se zavazuje zboží p~evzít a zaplatit za n~~ sjednanou kupní cenu. 

4. Zboží (a veškeré jeho ~ásti) bude nové, nerepasované a vyrobené v roce 2018 
pop~. v roce 2019 z prvot~ídních materiál~~ a odpovídající sou~asným parametr~m 
•a požadavk~m nejvyšší kvality. Sou~ástí dodávky zboží je i p~edání doklad~~ (~l. 
IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa 
pin~ní. 

5. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. 
ob~anského zákoníku. 



~lánek IV. 
Doba, místo pin~ní a zp~sob p~edání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat zboží po p~edchozí dohod~~ v míst~~ dodání zboží 
nejpozd~ji do 30. 11. 2019. 

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejmén~~ 3 
(t~i) pracovní dny p~edem. P~ed touto dobou m~že prodávající dodat zboží jen 
Po p~edchozím souhlasu kupujícího. 

3. Místem dodání zboží je  MV  — G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, 148 01 Praha. 
Spin~ním dodávky se rozumí doru~ení zboží p~ipraveného k provozu, p~evzetí 
zboží oprávn~nými osobami kupujícího a dodání všech doklad~~ nutných k jeho 
provozování podle právních p~edpis~~ a technických norem ~R. K p~evzetí zboží a 
k podpisu protokolu je oprávn~n: tel.: email: 

 

4. Kupující p~i p~evzetí zboží provedou kontrolu zejména: 
a) dodané zna~ky, typu, druhu, 
b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby, 
c) zda nedošlo k poškozeni zboží p~i p~eprav~, 
d) dodaných doklad~~ (dokumentace). 

5. Prodávající p~edá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle ~lánku  Ill.  
odst. 5 této smlouvy: 

a) základní technický popis, m~že být sou~ástí návodu, 
b) kontaktní údaje servisních  mist,  
C) záru~ní list, 
d) p~edávací protokol, 
e) návod k použití, v rozsahu uplatn~ní ~l. VIII, odst. 4. 

6. Prodávající p~edá kupujícímu doklady a dokumenty požadované podle odst. 6 
tohoto ~lánku této smlouvy a právními p~edpisy vztahujícími se ke zboží podle ~l. 
III. odst. 1 této smlouvy v ~eském jazyce. P~ípustné jsou jen cizojazy~né doklady, 
dokumentace a texty (zejména návod), které budou opat~eny p~ekladem do 
~eského jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou 
zboží. 

7. 0 p~edání a p~evzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán p~edávací 
protokol ve ~ty~ech vyhotoveních. V p~ípad~~ prodlení s dodáním zboží uvedou 
smluvní strany v protokolu d~vod prodlení a závazn~~ sjednají zp~sob ~ešení 
takového prodlení. V p~ípad~~ zjišt~ných zjevných vad zboží m~že kupující 
odmítnout p~evzetí zboží, což ~ádn~~ i s d~vody potvrdí na p~íslušném p~edávacím 
protokolu. P~edávací protokol bude podepsán osobami pov~~enými jednat 
jménem smluvních stran. 



~lánek V. 
Kupní cena, platební a faktura~ní podmínky 

1. Kupní cena byla sjednána p~i potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními 
stranami ve smyslu zákona ~. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~, jako maximální a kone~ná, pro sjednaný p~edm~t smlouvy 
nep~ekro~itelná, zahrnující veškeré náklady realizace p~edm~tu smlouvy 
v rozsahu ~l. III. Kupní cena v~etn~~ DPH se stanovuje p~ipo~tením sazeb DPH 
platných v den fakturace podle zákona ~. 235/2004 Sb., o dani z p~idané hodnoty, 
ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

Kupní cena za zboží uvedená v ~l. III odst. 1, této smlouvy ~iní za: 1 (jeden) ks 
diskového pole OceanStor 2600 v3: 

Cena bez DPH 	 460.000,- K~~ 
DPH 21 % 	 96.000,- K~~ 
Celkem k úhrad~~ s DPH 	556.000,- K~~ 

(slovy: p~tsetpadesátšesttisickorun~eských) 

2. Tato sjednaná kupní cena je kone~ná a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V cen~~ jsou zahrnuty i 
veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo pin~ní a p~ípadná možná 
rizika (infla~ní, cenové ~i m~nové vlivy apod.). 

3. Kupní cena bude zaplacena v souladu s § 2118 ob~anského zákoníku na základ~~ 
da~ového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného prodávajícím po p~evzetí 
kompletního zboží kupujícím. 

4. Faktura (da~ový doklad) vystavená v ~eském jazyce prodávajícím musí 
obsahovat náležitosti da~ového dokladu podle § 29 a násl. zákona ~. 235/2004 
Sb., o dani z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, podle ob~anského 
zákoníku (nap~. § 435) a dle zákona ~. 563/1991 Sb., o ú~etnictví, ve zn~ní 
pozd~jších p~edpis~~ (v~etn~~ eviden~ního ~ísla smlouvy a dále vy~íslení zvláš~~ 
ceny za zboží v K~~ bez DPH, zvláš~~ DPH a celkovou cenu za zboží v K~~ v~etn~~ 
DPH). Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona, nebo 
bude vystavena chybn~~ ~i na ~ástku, která je v rozporu s ~l. V. této smlouvy, 
m~že ji kupující vrátit zp~t prodávajícímu k oprav~~ nebo dopin~ní. Lh~ta 
splatnosti ~iní t~icet (30) dn~~ ode dne doru~ení faktury na kontaktní adresu, 
p~ípadn~~ za~íná dnem doru~ení opravené nebo dopin~né faktury. Prodávající je 
povinen vystavit fakturu nejpozd~ji do dvou pracovních dn~~ od p~evzetí zboží 
kupujícím. 

5. Pro vylou~ení pochybností se uvádí, že prodávající není oprávn~n vystavit fakturu 
podle této smlouvy d~íve, než po podpisu protokolu smluvními stranami. Datem 
uskute~n~ní zdanitelného pin~ní je datum dodání zboží. 

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v ~eských korunách (CZK) 
výhradn~~ na ú~et prodávajícího uvedený v ~l. I smlouvy. Pokud prodávající nemá 



ú~et z~ízený v pen~žním ústavu na území ~eské republiky, bankovní poplatky za 
zahrani~ní platbu jdou na vrub prodávajícího. 

7. Fakturace po spin~ní požadovaných podmínek dodávky se uskute~ní na adresu:  

MV  - G~~ HZS ~R pošt. p~ihr. 69 
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 

na faktu~e bude jako kupující uvedeno: 

~R - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupené — kontaktní adresa: 

MV- 	HZS ~R 
Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414 

Prodávající je povinen p~iložit k faktu~e originál p~edávacího protokolu (v~etn~~ 
dodaného p~íslušenství). 

8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní 
ceny z bankovního ú~tu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstran~ní 
vady zboží ve lh~t~~ splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstran~ní 
vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstran~ní vady zboží za~ne b~žet 
nová lh~ta splatnosti faktury v délce do t~iceti (30) kalendá~ních dn~. 

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží 
nebo jeho ~ásti a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje 
a požadovat nebude. 

10. Kupující je oprávn~n p~ed uplynutím lh~ty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními p~edpisy, touto 
smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybn~~ ~i fakturu, ke které nebude 
p~iložen protokol. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nov~~ vyhotovit. V takovém p~ípad~~ není kupující v prodlení se 
zaplacením ceny zboží a lh~ta splatnosti faktury se staví. Okamžikem doru~ení 
náležit~~ dopin~né ~i opravené faktury za~ne b~žet nová lh~ta splatnosti faktury 
v délce 30 (t~iceti) kalendá~ních dn~~ ode dne doru~ení faktury na kontaktní adresu 
kupujícího. 

11.Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávn~n provést zajiš~ovací úhradu 
dan~~ z p~idané hodnoty ve smyslu § 109a zákona ~. 235/2004 Sb., o dani 
z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, na ú~et p~íslušného správce 
dan~, jestliže se prodávající stane ke dni uskute~nitelného zdanitelného pin~ní 
nespolehlivým plátcem dan~~ ve smyslu ustanovení § 106 zákona ~. 235/2004 
Sb., o dani z p~idané hodnoty, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 



~lánek VI. 
Vlastnické právo ke zboží a nebezpe~í škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho p~evzetí od 
prodávajícího. 

2. Nebezpe~í škody na zboží p~echází na kupujícího okamžikem p~evzetí zboží 
od prodávajícího. 

~lánek VII. 
Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení 

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické 
dokumentaci a z hlediska bezpe~nosti provozu odpovídá ú~inným právním 
p~edpis~m ~R a technickým normám, a to jak v dob~~ p~edání zboží, tak v záru~ní 
dob~~ 

2. Záru~ní doba za~íná b~žet dnem p~evzetí zboží kupujícím. Záru~ní doba neb~ží 
Po dobu, po kterou kupující nem~že užívat zboží pro jeho vady, za které 
odpovídá prodávající. Záru~ní doba na zboží — je 5 (p~t) let. 

3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbyte~ného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatn~ní vady provede kupující písemným 
ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vad~~ nebo emailem na 
adresu viz p~íloha ~. 2. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen 
odpov~d~t do 2 (dvou) pracovních dn~~ ode dne doru~ení. Pokud tak neu~iní, má 
se za to, že souhlasí s termínem odstran~ní vad uvedených v ohlášeni. V 
p~ípad~, že kupující nesd~lí p~i vytknutí vady ~i vad zboží v rámci záru~ní doby 
prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lh~t~~ do 
15 (patnácti) dn~~ vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nep~im~~en~~ 
zat~žující je povinen provést odstran~ní vady v míst~~ ur~eném kupujícím. 

4. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecn~~ závazných 
právních p~edpis~~ tím nejsou dot~eny. 

5. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem pin~ní této smlouvy a na jeho vrub 
budou ~ešeny veškeré záruky. 

6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazateln~~ 
vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím. 

7. Nebyla-li do okamžiku uplatn~ní reklamace vady zboží uhrazena kupní cena, 
kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny až do úpiného vy~ešení reklamace. 

~lánek VIII. 
Záru~ní servis 

1. Prodávající se zavazuje zajistit záru~ní servisní služby na dodané zboží u 
kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv 



nep~im~~en~~ zat~žující, p~íp. ve  výrobním závod~~ ~i v servisních organizacích se 
smluvním závazkem na provád~ní servisních prací. Prodávající ru~í za kvalitu a 
termínový pr~b~h servisních služeb, a~~ jsou poskytovány výrobním závodem 
nebo smluvním partnerem. Veškerá komunikace v rámci záru~ního servisu bude 
probíhat v ~eském jazyce. 

2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v p~íloze ~. 
2 této smlouvy. 

3. Uznané reklamace, které nemohou být odstran~ny opravou, budou ~ešeny 
vým~nným zp~sobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího. 

4. Prodávající oprav~uje pracovníky kupujícího k provád~ní oprav v rozsahu dle 
návodu k použití. 

~lánek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V p~ípad~~ nedodržení termínu dodání a p~edání zboží podle ~l. IV. odst. 1 této 
smlouvy ze strany prodávajícího, v p~ípad~~ nep~evzetí zboží ze strany kupujícího 
z d~vod~~ vad zboží nebo v p~ípad~~ prodlení prodávajícího s odstran~ním vad 
zboží (dle ~l. VII odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 1 000 K~~ (slovy: tisíc korun ~eských) za každý, by~~ i zapo~atý kalendá~ní 
den prodlení. 

2. V p~ípad~~ prodlení kupujícího s Ohradou da~ového dokladu (faktury) je 
prodávající oprávn~n ú~tovat úrok z prodlení za spin~ní podmínky podle § 1968 
ve výši podle § 1970 ob~anského zákoníku. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (~trnácti) kalendá~ních dn~~ 
ode dne jejich uplatn~ní. 

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dot~en nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodn~ní v pine výši ani povinnost prodávajícího ~ádn~~ 
dodat zboží. 

5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti, 
zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu, sám nezavinil (princip objektivní 
odpov~dnosti). 

6. Smluvní strany se dohodly, že p~ípadné smluvní pokuty lze výlu~n~~ z podn~tu 
kupujícího zapo~íst oproti cen~~ a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále 
se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in  fine  ob~anského zákoníku 
m~že být smluvní pokuta výlu~n~~ z podn~tu kupujícího a po vzájemné dohod~~ 
uhrazena rovn~ž formou jiného pin~ní než pen~žitého (nap~. v~cné pin~ní, 
poskytnutí služby apod.). 

7. Smluvní strany jsou oprávn~ny odstoupit od smlouvy z d~vod~~ uvedených v této 
smlouv~~ a dále z d~vod~~ uvedených v ob~anském zákoníku, a to zejména v 
p~ípad~~ podstatného porušení smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být 
písemné a musí být doru~eno druhé smluvní stran~. 



8. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 7 (sedm) kalendá~ních dn~, 
b) prodlení p~i odstran~ní vad zboží ve lh~t~~ stanovené podle ~l. VII odst. 3 o 

více než 7 (sedm) kalendá~ních dn~, 
c) postup prodávajícího p~i dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího, 
d) dodání zboží, které neodpovídá ~l. III., odst. 1 této smlouvy. 

9. Kupující je dále oprávn~n od této smlouvy odstoupit v p~ípad~, že: 
a) v~~i majetku prodávajícího probíhá insolven~ní ~ízení, v n~mž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní p~edpisy umož~ují, 
b) insolven~ní návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek 

prodávajícího neposta~uje k Ohrad~~ náklad~~ insolven~ního ~ízení, 
c) prodávající vstoupí do likvidace. 

10. Prodávající je oprávn~n od smlouvy odstoupit v p~ípad~, že: 
a) kupující bude v prodlení s Ohradou svých pen~žitých závazk~~ vyplývajících 

z této smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendá~ních dn~, 
b) pokud kupující nezajistí podmínky pro ~ádné p~edání pin~ní a tuto skute~nost 

Po upozorn~ní nenapraví ani v p~im~~ené lh~t~. 

11. Ú~inky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doru~ení 
písemného projevu v~le odstoupit od této smlouvy druhé smluvní stran~. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení, pokud již dosp~l, práva na náhradu Škody z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zp~sobu ~ešení spor~. 

~lánek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbyte~ného odkladu oznámit druhé smluvní 
stran~~ zm~nu údaj~~ uvedených v ~lánku I. 

2. Prodávající není bez p~edchozího písemného souhlasu kupujícího oprávn~n 
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na t~etí osobu. 

3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona ~. 320/2001 Sb., 
o finan~ní kontrole ve ve~ejné správ~~ a o zm~n~~ n~kterých zákon~~ (zákon o 
finan~ní kontrole), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~, osobou povinou spolup~sobit 
p~i výkonu finan~ní kontroly provád~né v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z ve~ejných výdaj~. 

4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v~etn~~ jejích 
dodatk~, originály ú~etních doklad~~ a dalších doklad~~ vztahujících se k realizaci 
p~edm~tu této smlouvy po dobu 10 (deseti) let od zániku této smlouvy. Po tuto 
dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávn~ným k výkonu kontroly 
projektu provést kontrolu doklad~~ souvisejících s pin~ním této smlouvy. 

5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemn~~ na existující ~i hrozící st~et 
zájm~~ bezodkladn~~ poté, co st~et zájm~~ vznikne nebo vyjde najevo, pokud 
prodávající i p~i vynaložení veškeré odborné pé~e nemohl st~et zájm~~ zjistit 
p~ed uzav~ením této smlouvy. 



6. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke t~etím osobám ml~enlivost o 
informacích, které p~i pin~ni této smlouvy získá od kupujícího ~i jeho 
zam~stnanc~~ a spolupracovník~~ a nesmí je zp~ístupnit bez písemného 
souhlasu kupujícího žádné t~etí osob~~ ani je použít v rozporu s ú~elem této 
smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou ve~ejn~~ p~ístupné, nebo 

b) o p~ípad, kdy je zp~ístupn~ní informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávn~ného orgánu. 

7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prost~ednictvím 
osob oprávn~ných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, pop~. jimi 
pov~~ených pracovník~. 

8. Pro p~ípad uzavírání této smlouvy smluvní strany vylu~ují použití § 1740 odst. 3 
ob~anského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzav~ena i tehdy, kdy 
nedojde k  Opine  shod~~ projevu v~le smluvních stran. 

9. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy zohled~uji Na~ízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) ~. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochran~~ fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údaj~~ a o volném 
pohybu t~chto údaj~~ a o zrušení sm~rnice 95/46/ES (obecné na~ízení o 
ochran~~ osobních údaj~) a zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj~, 
v ú~inném zn~ní. 

10. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zve~ejn~ním své identifikace a 
dalších údaj~~ uvedených ve smlouv~~ v~etn~~ ceny zboží. 

~lánek Xl. 
Záv~re~ná ustanovení 

1. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a ú~innosti nabývá 
podle § 6 odst. 1 zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti 
n~kterých smluv, uve~ej~ování t~chto smluv a o registru smluv, ve zn~ní 
pozd~jších p~edpis~~ (dále jen „zákon o registru smluv"), nejd~íve dnem 
uve~ejn~ní prost~ednictvím Registru smluv. 

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uve~ejn~ní ve lh~t~, stanovené tímto zákonem. 
Osobní údaje stran p~ed odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem ~. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj~, v ú~inném zn~ní. 

3. Smluvní strany vylu~ují aplikaci ustanovení § 557 ob~anského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající p~ebírá podle § 1765 ob~anského 
zákoníku riziko zm~ny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté 
pin~ní. 



5. Smluvní strany se dohodly na uplatn~ní ustanovení § 576 ob~anského zákoníku, 
p~i posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlotri.fy na ostatní ustanovení. 

6. Vztahy touto smlouvou neupravené se ~ídí platným ~eským právním ~ádem 
zejména § 2079 a násl. ob~anského zákoníku. 

7. Tuto smlouvu lze m~nit, dopl~ovat ~i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými listinnými dodatky ~íslovanými vzestupnou ~adou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací 
smlouvy budou ~ešeny smírnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohod~, bude 
spor projednán p~ed p~íslušným ~eským soudem podle ~eského právního ~ádu. 

9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, v~etn~~ jejich prohlášení, je 
bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, 
není-H ve smlouv~~ stanoveno jinak. 

10.Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (~ty~ech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží 
kupující a 2 (dva) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyzna~í na 
všechny stejnopisy eviden~ní ~íslo této smlouvy. 

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodn~~ a 
vážn~, že považuje obsah této smlouvy za ur~itý a srozumitelný a že jsou jí 
známy veškeré skute~nosti, jež jsou pro uzav~ení této smlouvy rozhodující, na 
d~kaz ~ehož p~ipojuji smluvní strany k této smlouv~~ své podpisy. 

12.Smluvni strany prohlašují, že p~edem souhlasí, v souladu se zn~ním zákona 
~. 106/1999 Sb., o svobodném p~ístupu k informacím, ve zn~ní pozd~jších 
p~epis~, s možným zp~ístupn~ním, ~i zve~ejn~ním celé této smlouvy v jejím 
piném zn~ní, jakož i se zve~ejn~ním všech úkon~~ a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému m~že kdykoliv v budoucnu dojít. 

13. Nedílnou sou~ástí této smlouvy jsou p~ílohy: 
P~íloha ~. 1 — Technická specifikace 
P~íloha ~. 2 - Seznam organizací poskytujících servis 
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22V3-S-2C32G 

Expanding Interface 
V3L-2FC16G 

V3L-2ETH1OG 

P~íloha ~. 1 ke smlouv~~ ~. 109/2019 — Technická specifikace 

2200 V3(2U,Dual 	1 
CtrI,AC,32GB,2*6*GE,25*2 
.5",SPE23CO225) 

Module 
2 port SmartIO I/0 
	

2 
module(SFP+,16Gb FC) 
2 port SmartIO I/0 
	

2 
module(SFP+,10Gb 
Eth/FCoE(VN2VF)/Scale- 
out) 

Disk Components 
L1-S-SAS1800 

L1-L-NLSAS6T 

Disk Enclosure 
V3E-L-2CEXP24-AC 

Installation Material 
SN2F01FCPC 

HS-SAS-3-01 

System Software 

HyperClone License 
LIC-22V3-CLONE 
SmartTier License 
LIC-22V3-TIER  

1.8TB 10K RPM SAS Disk 8 
Unit(2.5") 
6TB 7.2K RPM NL-SAS 	10 
Disk Unit(3.5") 

Disk 
	

1 
Enclosure(4U,AC,3.5",Expa 
nding Module,24 Disk 
Slots,without Disk 
Unit,DAE22435U4) 

Patch 	 8 
Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi 

mode,3m,A1a.2,2mm,42m 
m DLC,0M3 bending 
insensitive 
High Speed Cable,48G Mini 2 
SAS HD Cable,3m,(SFF 
8644 
Plug),(28AWG*4P*2B(S)),( 
SFF 8644 Plug),Indoor,SAS 
3.0,supplying continuity 

Basic Software License(Including 
DeviceManagement,HyperSnap,HyperCop 
y,SmartThin,SmartMotion,SmartErase,Sm 
artConfig,SystemReporter,UltraPath,NFS, 
CIFS,NDMP,SmartQuota,SmartMulti-
tenant) 

HyperClone License 	1 

SmartTier License 	1 

2 roky záruka, 5 let NBD podpora od výrobce na HW i  SW  
propojovací kabely, vým~na vadných disk~~ bude probíhat 
formou dodání nových disk~~ (Hard  Disk  Retention Service)  

sou~ástí dodávky je nezbytné p~íslušenství pro montáž 
do racku, napájení 240 V 



P~íloha ~. 2 ke smlouv~~ ~. 109/2019 — Seznam organizací poskytujících servis 

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

44851391  

Sídlem:  Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00 



Ati9S 
Plná moc 

Já, rule podepsaný jednatel spole~nosti Atos  IT Solutions and Services,  s.r.o., se sídlem 

Praha 4, Doudlebská 1699/5, PS~~ 140 00, I~: 44851391, zapsané ve ve~ejném rejst~íku 

vedeném M~stským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos" nebo „zmocnitel"), tímto 

ud~luji pinou moc 

(dále jako „zmocn~nec") 

aby za mne piném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocn~ní 

vyplýrvajícími jednal a fyzicky ~i elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn smlouvy, 

nabídky, obchodní sd~leni, podání na obchodní rejst~ík, výpov~di, žádosti, ~estná prohlášeni 

atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejst~íku nezbytný podpis mé osoby 

jako jednatele spole~nosti a dále jménem spole~nosti Atos jednal s orgány státní správy, 

Finan~ním ú~adem, pojiš~ovnami, ~eskou správou sociálního zabezpe~eni atd.. 

Zmocn~nec je na základ~~ této pind moci oprávn~n u~init vše, co v zájmu zmocnitele za 

vhodné uzná, p~edevším je oprávn~n podepisovat, podávat ~i p~ebírat veškeré písemnosti 

s výše uvedeným zmocn~ním související. 

Tato piná moc je, co do výše hodnoty smlouvy ~i nabídky omezena na ~ástku 80.000.000,-K~~ 

pro jednotlivý p~ípad. 

Tato piná moc je platná do odvoláni. 

V Praze, dne 3.1.2019 

Za

jednatel spole~nosti  



, 

Ovt ~ovat: 
Podle ov~~ovaci ITIhy pr...rsty: NA?, 4 

V1astrIclu6n~~ podepsal: Martin &Ira 
tum z rJsto riarozerti 06.07.1973,brati$1.4v,SK 

Adresa pobytu:

Druh a ~ . p~edi  
Ptókaz totoinos

1,,w) (22b6.0. 

Praha 4 dne 03.
šoaova Jana dpis.
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