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Kupnı smlouva
,

ŽSTORAGÉ

N*

podle § 2079 a násl. zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
Zákoník)
Iı

Smluvní strany
1.

kupující:

Nemocnice
sídlo:

Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59, 58601 Jihlava

IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
zastoupen: MUDr. Velev Lukáš MHA
kontaktní osoba: Mgr. David Zažímal
email: ZaZimald@nemji.cZ
(dále jen jako ,,kupující“)

(ředitel

příspěvkové organizace)

tel.:

+420 737346628

3
prodávající:
firma:
2.

STORAGE ONE, a.s.

sídlo:

IČO:
DIČ:

Pod Habrovou 338/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
02301245

CZ02301245

Jednající: Milan Hliňák,

Zapsán v obchodním

předseda představenstva

rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze,

kontaktní osoba: Tomáš Čopjan
email: tomas.copjan@storageone.cz
(dále jen jako ,,prodávající“)

tel.:

oddíl B, vložka

+420 603706241

19458

II.

Úvodní ustanovení
smlouvy je vybraná nabídka prodávajícího, který se
Podkladem pro uzavření této kupní
ˇ
umístilvz a dá vacım řızenı na uzavrenı této kupní smlouvy na prvním místě. Zadávací řízení
na uzavření této kupní smlouvy bylo uveřejněno v elektronickém nástroji pro Zadávání
veřejných zakázek kupujícím dne 16. 10. 2017 pod evidenčním číslem Z2017-028061.
'

'

'

'

'

III.

Předmět a účel smlouvy
1.

2.

.ııHLAvA,

příspěvková organizace

Krajvysocma

PV

llë
YÉŰ

NEMocNıcíš

230

02

Č:

Předmětem plnění této Smlouvy je Závazek prodávajícího dodat kupujícímu výpočetní
techniku Speciﬁkovanou v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen ,,Zboží“) tzn. Závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu Zboží, které je předmětem koupě
a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a současně Závazek kupujícího zboží
převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Zboží musí být nové, nepoužívané.
Učelem této smlouvy je nákup výpočetní techniky pro Kraj Vysočina a zřizované
příspěvkové organizace.

'l

Kraj Vysocma
IV

Kupní cena
Prodávající se zavazuje dodat zboží dle této smlouvy kupujícímu za nabídkovou cenu
vzešlou Z veřejné Zakázky. Kupní cena jednotlivých položek zboží je uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy, a to na základě vybrané nabídky prodávajícího v zadávacím řízení

uvedeném v čl.

ll.

této smlouvy.

Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené S plněním dle této

smlouvy, jako je dopravné, balné, pojištění atd.
K ceně se připočte DPH podle právního předpisu platného v době plnění.
V.

Dodací podmínky
Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v čl. této smlouvy, místnost určí kupující.
Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí.
Doba plnění pro zboží je nejpozději do 30 dní od data zveřejnění této smlouvy
vinformačním systému veřejné správy - Registru smluv. Osobou oprávněnou převzít
+420 737346628,
tel.:
Zažímal,
David
Mgr.
je
kupujícího
za
zboží
email: zazimald@nemji.cz. Prodávající je povinen kontaktní osobě kupujícího sdělit
informaci o dni a hodině předání zboží nejméně jeden pracovní den předem, a to
emailem nebo telefonicky.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu
oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané
zboží vdélce 5 let ode dne dodání zboží (záruční lhůta), pokud není vtechnických
specifikacích uvedena lhůta delší. Tato Záruka začne běžet ode dne potvrzení dodacího
listu kupujícím. Jakoukoliv reklamaci plnění musí kupující uplatnit nejpozději poslední
den Záruční lhůty.
Prodávající je povinen v záruční době zajistit servisní podporu na dodaný hardware
specifikovanou pomocí SLA v režimu 9x5 na HW S opravou v místě instalace sen/eru
a S reakcí on-site do druhého pracovního dne od nahlášení závady. Tato záruka musí
být garantovaná výrobcem zařízení.
I

VI
Platební podmínky
Kupující se zavazuje za jím převzaté zboží Zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas,
vsouladu s podmínkami uvedenými vtéto smlouvě. Kupní cena bude hrazena
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu: 2109680467/2700.
Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání zboží.
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu fakturu nejpozději do 3 pracovnich dnů
od dodání zboží kupujícímu. Na faktuře bude uváděna cena pro položky zboží
dle funkčních celků, DPH bude uvedeno odděleně od kupní ceny. Dle dohody smluvních
stran je splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené
platnou a účinnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny Zákonem
stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Prodávající je pak
povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a novou lhůtou splatnosti. Kupující
v takovém případě není v prodlení S placením kupní ceny.
V případě, kdy prodávající je plátce DPH,
úhrada za plnění Z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem
na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona
č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH“).
pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující

2

Kraj Vysocma
I

uhradí DPH za Zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající
se výši DPH fal‹turované prodávajícím.
VII.

Smluvní pokuta
Vpřípadě prodlení prodávajícího S plněním dle této smlouvy je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny zboží, a to Za každý
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se prodávající nezbavuje povinnosti splnit
Závazek přijatý touto smlouvou.
V případě prodlení S odstraněním vady ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 3 této smlouvy
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý
Započatý den prodlení.
V případě prodlení kupujícího S úhradou řádně vystavené a doručené faktury je kupující
i

povinen uhradit prodávajícímu úrok Z prodlení dle platné a účinné právní úpravy.
Smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování o smluvní pokutě nebo úroku Z prodlení druhé smluvní straně.
VIII.

Závěrečná ustanovení
Prodávající přebírá nebezpečí Změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
Zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými řádně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická a množstevní speciﬁkace

a příloha č. 2 - Technická specifikace.
Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů
a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv
v tísni a nikoliv Za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti založené
touto smlouvou nebo v Souvislosti s ní se nepoužije Úmluva OSN O smlouvách
O mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů,
přílohy a případných dodatků v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona O registru
smluv splní kupující.
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Příloha

č.

2 - Technická speciﬁkace

Technická specifikace 1ks serveru IROP NIS:
0
0

Dvousocketový rack server o velikosti max. ZU S kolejnicemi a ramenem pro kabeláž
Požadujeme osazení 2xCPU, frekvence 3,2GHz, každé CPU max. 8 core Z důvodu

Iicencování aplikací
0

0

0
0
0
0
0

Výkon Senıeru minimálně 136bodů v benchmarku SPECfp°_rate2017 a 116 bodů v
benchmarku SPECint°_rate2017 pro hodnoty ve sloupci Result. Výsledky jsou zveřejněné
na stránkách www.spec.org
Operační pamět 16× 32GB DDR4 s maximální podporovanou frekvencí RAM u použitého
procesoru a možnost rozšíření na 24× DIMM
2x min. 120GB hotplug SSD
RAID controller S podporou RAID-1/0
2x 2-portový 16 Gbit/S Fibre Channel adaptér
2× 2-portový 10/25Gb LAN adaptér, konektor 2× SFP28
1x 1Gbit port pro

management

0

Možnost

0

Větráčky v Senıeru vyměnitelné za provozu a redundantní
2× Redundantní napájecí zdroj S Platinum účinností (dle 80 Plus) a výkonem min 500W
Zdroje podporující řízení spotřeby CPU v Serveru
Podporované operační systémy, podpora musí být uvedená na oficiálních stránkách
výrobce:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 2019

0
0
0

0

rozšíření serveru O další 3 PCIe karty

VMware

ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5 , 6.7
5 letá servisní podpora v režimu 9x5 na

HW S opravou v místě instalace serveru a S reakcí
do druhého pracovního dne od nahlášení závady. Tato záruka musí být garantovaná
výrobcem zařízení.
on-site

0

Integrovaná vzdálená správa
-

Virtuální

povelů

-

-

KVM (tj.

převzetí textové grafické konsole serveru a zajištění přenosu
i

myši vzdáleného počítače),
Zapnutí, vypnutí a restart Senıeru na dálku
Namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů
Konzole pro vzdálenou správu S možností sdílenívíce uživateli a záznamem obrazu
Z klávesnice a

Musí být podporována vícefaktorová autentikace.

SW jako součást dodávky:
0

1x licence

Windows Sen/er Datacenter 2019 EN 16 Core

Ostatní hw:
0
0
0
0
0
0

2x SFP 25Gb SM LC HPA kompatibilní
2× SFP 25Gb LC kompatibilní s dodaným 2-portovým 10/25Gb LAN adaptérem
2x SFP 10Gb SM LC HPA kompatibilní
2x SFP 10Gb LC kompatibilní s dodaným 2-portovým 10/25Gb LAN adaptérem
4x optický patch kabel 9/125um SM LC-SC/APC 1m
4x optický patch kabel 9/125um SM LC-SC/APC 3m
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2 - Technická speciﬁkace

Ostatní podmínky:
0

Hardware software musí být dodán
i

příslušenství)
0

zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně

Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné

parametrů.
0

licence pro Splnění

požadovaných vlastností a

Uchazeč je povinen S dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o
„,
,
.
Vše c h d O d avanych Zarızenıch
(seznam Serıovych čísel dodávaných zařízení), že jsou určeny
pro český trh.
,

,

,

.

Implementace:
0
0
0
0

dodávky na adrese kupujícího
Aktualizace firmwaru dodaného sen/eru
Instalace VMW a začlenění do VMW infrastruktury
Test vysoké dostupnosti - vMotion, Storage vMotion
Instalace celé
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