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Narodni knihovnu

také republiku
unum-»| Ehmig
uflhr Czech napum-

spis. č. vz: 404/19
ev č. NEN: N0O6/19/V0O015910

ev. č. smlouvy: s 217/19

Smlouva na dodávku a související služby k provedení modernizace páskové knihovny Národní digitální
knihovny (dále jen „smlouvďj

uzavřená dle 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, (dále jen
„občanský zákoník") a dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „autorský zákon") mezi smluvními
stranami:

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 01, Praha 1 - Staré Město

zastoupená: náměstkem sekce Ekonomika a provoz NK ČR

IČO: 00023221

D|Č:<100023221

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako „ Objednatel" na stranějedné,

VOUR SYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem: Tůrkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 - Chodov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 72

učo: 00174939

mě:CZ00174939

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: jednatel společnosti

dále jako „Dodavatel" na stranědruhé

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „smluvní strany" a každý z nich zvlášťdále i jako „smluvní
strana")

1.

Předmět a účel Smlouvy

1.1, Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka Dodavatele ze dne 1. 7. 2019, která byla
objednatelem vybrána jako nejvýhodnější nabídka v zadávacím řízení č. N006/19/V00015910 na

veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 0 zadávání
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veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky určené pro systém Národnídigitálnl knihovny (NDK)
s názvem „Modernizace páskové knihovny NDK".

1.2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy.
Dodavatel prohlašuje, že je na základěsvých podnikatelských a živnostenských oprávněníoprávněn
a schopen dodat dále specifikované zboží a poskytnout veškeré služby s dodávkou související, jak
jsou dále popsány, v požadovaném rozsahu podle Smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými
materiálními, technickými a organizačními prostředky.

1.3. Dodavatel dále prohlašuje, že nenív insolvenci, ani že proti němu není vedeno nalézací, insolvenční
či jiné soudní nebo správní řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost Smlouvy
nebo které by se mohlo dotýkat předmětu převodu a práv a povinnosti ze Smlouvy vyplývajících.
Dodavatel podle svého nejlepšího vědomí prohlašuje, že k datu uzavření Smlouvy má jako daňový
poplatník vyrovnány veškeré své finančnízávazky z titulu daňových, odvodových ajiných obdobných
finančních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného
správce daní či poplatků a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního

pojištění.

1.4. Účelem Smlouvy je modernizací stávající páskové knihovny IBM TS3500 zajistit pro objednatele
dostatečnou kapacitu a dostupnost technických prostředků pro dlouhodobé uložení dat
produkovaných digitalizací knihovních fondů v systému Národní digitální knihovny pro další období.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

a poskytnutí

1.5.4.

Předmětem plněnídle Smlouvy je dodávka:

12 kusů mechanik LTO-S, kompatibilních s páskovou knihovnou IBM TS3500

provozovanou objednatelem,

140 kusů páskových médií LTO-S nebo ZOD kusů páskových médií LTO-7 M8

kompatibilních s TS3500 modernizovanou zástavbou dodaných LTO-S mechanik,

SW komponent nezbytných pro plnohodnotné využívání celé nové konfigurace
modernizované páskové knihovny TS3500 po dobu 36 měsíců,

služeb souvise" ích s dodávkou, tj.:

výměna stávajících 12 kusů LTO»5 mechanik vzařlzeníTS3500 Objednatele za nově

dodané mechaniky LTO—8,

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7,

1.5.8.

1.5.9.

1.510.

doplnění 140 kusů médií LTO-S nebo 200 kusů médií LTO-7 do systému TSSSOO

objednatele,

rekonfigurace páskové knihovny TS3500,

rekonfigurace řídícího serveru IBM Spectrum Protect k umožněnívyužití nových
mechanik a médií,

provedeni migrace všech dat uložených v stávajících médiích LTO-S u objednatele na

novědodaná média LTO-E nebo LTO—7,

zajištěnípodpory výrobce pro páskovou knihovnu TS3500 v nové konfiguraci, tzn. pro
všechny součásti tvořícijeden funkční celek,

zajištěnípodpory výrobce pro všechny dodané SW licence (detailní rozpis je uveden
v příloze č, 2).

1.6. Dodavatel není oprávněn odevzdat Objednateli větší množství zboží ve smyslu 5 2093 občanského
zákoníku. Smluvnístrany si ujednaly, že š 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.7, Dodavatel se zavazuje dodat zboží a poskytnout související služby dle Smlouvy v souladu se všemi
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závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými podmínkami a platnými směrnicemi
objednatele, Objednatel se současně zavazuje zaplatit po řádném dodání Dodavateli cenu
stanovenou v čl. 3 Smlouvy.

1.8. Spolu se zbožím je Dodavatel povinen odevzdat Objednateli kompletní dokumentaci náležející ke
zboží, tj. dodací list, záruční list a návod k obsluze a další doklady nutné k užívání zboží,

2.

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

2.1. Termín předání předmětu plnění dle odst. 1.5.1 až 1,5.7 Smlouvy je stanoven do 30 dnů ode dne
účinnosti Smlouvy,

2,2. Zajištěnípodpory páskové knihovny a SW licencí podle odst. 1.5.9 a 1.5,10 Smlouvy je stanoveno na
36 měsíců od předání předmětu plněnídle předchozího odstavce.

2.3. Předání předmětu plnění a provedení souvisejících služeb spojených sdodávkou definovaných
vodstavci 2.1 včetně dokumentace náležející ke zboži smluvní strany potvrdí datovaným
předávacím protokolem vystaveným Dodavatelem a podepsaným ve třech vyhotoveních
oprávněnými osobami Dodavatele i Objednatele.

2.4. Objednatel nepřipouští jakékoliv odchylky od sjednané doby předáni jako celku dle odst. 2.1.
Smlouvy.

2.5. Místem plněníje Národní knihovna ČR — centrální depozitář, Sodomková 2/1146, 102 00, Praha 15
- Hostivař.

2.6. Dodavatel je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místo plnění, poskytnutí jednorázových
služeb souvisejících s dodávkou - instalaci v místěplněnía uvedenlsystému modernizované páskové
knihovny do provozu (včetně instalace SW vybavení, které je součástí dodávky). Náklady spojené
s odevzdáním zbožítak nese Dodavatel. Náklady spojené s převzetím zboží nese Objednatel.

2.7. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží bude:

2.7.1. nově, nepoužité a originální;

2.7.2, plněfunkční;

2.7.3. použitelné v České republice;

2.7.4. odpovídat sjednanému druhu, množství, jakosti a provedení;

2.7.5. bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;

2.7.6. bez právních vad (Dodavatel zaručuje Objednatelí, že ohlednězboží neníveden žádný soudní

spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se zboží, a pokud Dodavatel není

výrobcem zboží, že byla uhrazena cena zboží dle Smlouvy, na základěkteré toto zboží nabylj;
2.7.7. splňovat environmentální požadavky, jsou—li dle př' lušných právních předpisů stanoveny

(např. nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se
mohou stát nebezpečným odpadem),

2.8. Dodavatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765 odst. 2
občanského zákoníku, 5 1765 odst. 1 a 5 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k dodavateli
nepoužije,



Národní Iizilhnunn

Ceské republiku
National Llbmru
ul lh! feedu Republic

3.

Cena

3.1. Cena za řádné a včasné splněnícelého předmětu Smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran ve
výš“ ; Kč bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke
dni uskutečněnízdanitelného plnění. Detailní rozpis všech součástí plněnís jejich cenami a celkovou
kalkulacíje uveden v příloze č. 3.

3.2, Cena dle odst. 3.1. Smlouvy je sjednána za celý předmět Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou,
závaznou a nepřekročitelnou po celou dobu plněníSmlouvy a zahrnuje veškeré náklady nutné nebo
Dodavatelem vynaložené pro řádné splněnípředmětu Smlouvy.

4

Platební podmínky

4.1. PlněníSmlouvyse považuje za uskutečněné dnem předánídle odst. 2,3 Smlouvy.
4.2. Dodavateli vzniká právo fakturovat plnění po jeho protokolárním převzetí objednatelem dle odst.

2.3 Smlouvy, tj. vystavit daňový doklad objednateli ve výši ceny sjednané dle čl. 3 Smlouvy.
4.3. Daňový doklad musí obsahovat číslo Smlouvy dle číslování objednatele, systémové číslo NEN ve

formátu N006/19/V0O015910 a musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů, zákona č, 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle é 435
občanského zákoníku. Nedílnou součastí daňového dokladu musí být objednatelem potvrzený
předávací protokol. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo
bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Objednatel daňový doklad do dne splatnosti daňového
dokladu k opravení bezjeho proplacení. Splatnost opraveného daňového dokladu je 30 dní ode dne
jeho prokazatelného doručení Objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Ke
splatnosti nastalé na základěpředchozího objednatelem vráceného daňového dokladu se nepřihlíží.

4.4. Závazek objednatele zaplatit cenu za předmět plněnije splněnjiž dnem odepsání příslušné částky
z bankovního účtu objednatele ve prospěch (v záhlaví Smlouvy uvedeného) bankovního účtu
Dodavatele ve lhůtě splatnosti.

4.5. Platby dle Smlouvy budou probíhat výhradněv českých korunách (Kč) a rovněžveškeré cenové údaje
budou v této měně.

4.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce
Dodavatele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Dodavatelem, i nesplatnou,
Pohledávky objednatele a Dodavatele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto
účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Dodavateli

5

Součinnost

5.1. Objednatel se zavazuje Dodavateli poskytovat nezbytnou součinnost pro plněnípředmětu Smlouvy.
5.2. Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami,
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6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

S.

Utvrzení a zajištěnízávazku

V případě prodlení Dodavatele s odevzdáním kterékoliv části plněníproti lhůtěsjednané v odst. 2.1.
Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Dodavatele s odstraněnímvady kterékoliv čá zboží oproti lhůtě podle odst. 7.3
Smlouvyje Objednatel oprávněnpožadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý
izapočatý den prodlení a za každý případ zvlášt.

V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu je objednatel povinen uhradit
Dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ ve zněnípozdě 'ch
předpisů.

Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvykjejich zaplacení povinně smluvní straně, Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní
pokuty proti splatným pohledávkám druhé smluvní strany. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto
článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé zporušení povinností
utvrzovaných tímto článkem, tzn., že smluvní strany se dohodly, že 5 2050 občanského zákoníku se
nepoužije

7.

Záruka, odstoupení od Smlouvy

Dodavatel poskytne na zboží záruku za jakost podle š 2113 občanského zákoníku v délce min. 36
měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle odst. 2.3 Smlouvy.
Kontaktní misto Dodavatele pro nahlášení poruch, na kterém je Dodavatel povinen přijímat
oznamovánívad a volby nároků objednatele z vadného plněnív pracovní dny v doběod 8 — 17 hod.
je tel.: +420 e-mail:

Práva z vadného plněnísi smluvní strany ujednaly odchylněod 5 2106 a násl. Občanského zákoníku.
Jestliže dodatečněvyjde najevo vada nebo vady, Objednatel má právo na bezplatnou opravu zboží,
Objednatel požaduje servis on—site, tj. na místě instalace, s garancí ukončení opravy do 17:00 hod.
bezprostředně následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášenívady.

Zboží k opravě přebírá Dodavatel na adrese objednatele, kde Dodavatel provedl instalaci zboží,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel nepožaduje předání do opravy v originálnímobalu. Smluvnístrany si ujednaly, že š 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Objednatel je tedy
oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na
skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.

Právo odstoupit od Smlouvy má Objednatel tehdy, jestliže jej Dodavatel ujistil, že zboží a poskytnuté
služby mají určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, nebo že zboží a
poskytnuté služby nemají žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Objednatel má dále
právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Dodavatel bude v prodlení s předáním předmětu plnění
delší než 30 dnů. Objednatel je taktéž oprávněnodstoupit od této Smlouvy, pokud Dodavatel bude
v prodlení s poskytováním služeb dle této Smlouvy delších než 30 dnů. Odstoupení od Smlouvy jeúčinné okamžikem doručení písemného odstoupení uvádějící důvod odstoupení druhé smluvní
straně.Odstoupeníod Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenlsmluvní pokuty, nároku na náhradu
újmy vzniklé porušením Smlouvy ani závazku mlčenlivosti Dodavatele, ani dalších práv a povinností,
z jejichž povahy plyne, že majítrvat i po ukončení Smlouvy,
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7.6. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv
z odpovědnostiza vady.

7.7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
Objednatelivadami.

8.

Pojištěníza škody

8.1. Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností Objednateli a třetím osobám
s minimálním limitem pojistného plněnívevýší 10000000 Kč. Porušenítéto povinnosti se považuje
za hrubé porušení smluvních povinností Dodavatele. vpřípadě škodní události se Dodavatel
zavazuje nahlásit vřádném termínu věc u své pojišťovnytak, aby bylo dosaženo odškodnění
Objednatelev maximálnívýši. Dodavat lje povinen nahradit objednateli vzniklou škodu nebo i část
škody, která nebude odškodněna pojišťovnou.

9.

Ochrana informací

9.1. Smluvnístrany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro
utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na
ukončení účinnosti Smlouvy. Smluvní strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti
utajení důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u
svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové
informace byly poskytnuty. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tlm, že tato Smlouva
včetně případných dodatků bude objednatelem v souladu s ustanoveními ZZVZ a zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna.

9.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za
podmínek nezbytných pro řádné plněnípráva a povinností vyplýv 'ících ze Smlouvy.

9.3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které
nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají Smlouvy a jejího plnění (zejménainformace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze
stran (zejména obchodnítajemství, informace ojejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích,
know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim
utajení (zejména utajené skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považují za důvěrnétakové
informace, které jsou jako důvěrnévýslovně některou ze stran označeny.

9.4. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci striktně dodržovali pravidla obvyklá při
ochraněda! při práci s daty Objednatele.

10.

Závěrečnáustanoveni

10.1. Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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10.3. Smlouvu lze měnitči doplňovat pouze v podoběvzestupněčíslovaných, datovaných a oboustranně

podepsaných písemných dodatků kSmlouvě. oboustranně odsouhlasené dodatky se stávají
nedílnou součásti Smlouvy.

10.4. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle š 2
písm, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěa o změněněkterých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů

souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

10.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Popis současného stavu

Příloha č. 2: Detailní rozpis SW licencí

Příloha č. 3: Specifikace předmětu plněnía kalkulace ceny

10.6. Ujednání Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo
se stane neplatnou, nevymahatelnou, zdánlivou (nicotnou), posoudí se vliv takového ustanovení

Smlouvy obdobně podle š 576 občanského zákoníku. Smluvní strany Smlouvy se zavazují nahradit
takovouto část novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejiž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení

by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvnístrany Smlouvy učiní vše pro to,
aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz

postupování pohledávek ze Smlouvy (š 1881 občanského zákoníku) na třetí osoby a dále zákaz

postupování práv a povinností ze Smlouvy nebo jeji části (š 1895 občanského zákoníku) na třetí

osoby.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s jejím
obsahem a na důkaz toho připojujísvé podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé

'

dné

skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavírané Smlouvy, učinit ji neúčinnou vůči jim
navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel,

l 9 —U8- 2019V Praze dne

Za objednatele:

náměste sekce Ekonomika a provoz NK ČR jednatel společnosti YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
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Popis současného stavu

Objednatel aktuálně provozuje páskovou knihovnu IBM TS3500 v konfiguraci:

o

o

o

Základní frame IBM TS35003584—L53

Expanzní frame IBM TS35003584-S54

12 kusů LTO-S mechanik 3588—F5A

LTO-5 pásková media IBM 35894314

IBM Spectrum Protect SW

Příloha č. 1 Smlouvy
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Příloha č. 2 Smlouvy
Detailní rozpis SW licencí

EONSSLL IBM Spectrum Protect Entry Managed Virtual Server Annual SW Subscription
& Support Renewal

5
EOLWGLL IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs)

Annual SW Subscription & Support Renewal
142g

EOLWBLL IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual
SW Subscription & Support Renewal

168
EOLVZLL IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW

Subscription & Support Renewal
168

EOLVZLL IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW

Subscription & Support Renewal
124

EOLWZLL IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor Value Units
(PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal 420
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Příloha č. 3 Smlouvy

Specifikace předmětu plněnía kalkulace ceny

položka název, typ. Umučení cenu bez DPH

, , . TS1080 Ultrium 8 Tape Drive;
„

12 ks paskovych mechanik
ptnt 3588_F8A Kc

IBM 9 TB Ultrium 7 Uninitialized
200 ks LTO médií Tape Cartridge MB Labeled; Kč

p.n. 3589-1152

, 3 roky s pokrytím po — pápadě“53500 " "o"

od 8:00 do 17:00 s odezvou Kčkonfiguraci
následující pracovní den

podpora softwaru IBM Spectrumpodpora SW licenci
Protect na 3 roky

Kč

rekonfigurace HW, vč. obměny

mechanik a médií služby dodavatele Kč

\ cq  Yq l  
SW '"“ Wm“

služby dodavatele Kč

migrace dat na nová média služby dodavatele Kč

cena celkem
Kč

Cena celkem včetněDPH: Kč
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