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KUPNÍ SMLOUVA 

Č.UK3LF /221056/2019 

uzavřená dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi: 

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta 
se síd lem: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100 
zastoupena: prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., děkanem 
(dále jen jako "kupující") 

a 

SOFTCOM GROUP, spoi. s r.o. 

se síd lem: Praha 10, 28. Pluku 458/7, PSČ 101 00 
IČO: 25623290 
DIČ: CZ25623290 
bankovní spojení:19-2295150207 /0100 
zastoupena: Ing. Alešem Plašilem, jednatelem 
(dále jen jako "prodávající") 

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu "UK-3LF 
- Dodávka diskového úložiště" v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v rámci projektu 
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR spolufinancovaného 
z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, s registračním čís lem CZ.02.2.67 /0.0/0.0/17 _044/0008562 v rámci Výzvy č. 
02_17 _044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP 

I. Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat 2ks Diskového úložiště, dle své 
nabídky uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "UK-3LF- Dodávka 
diskového úložiště" zadávanou kupujícím jakožto zadavate lem (dále jen "zadávací řízení"), 
č. nabídky NA19002390 ze dne 13. 08. 2019, (dále jen jako "zboží") a převést na kupujícího 
vlastn ické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Spolu se zbožím budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání zboží, 
tj. zejména návod k použití zboží v českém jazyce, záruční list, prohlášení o shodě apod. 

2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží 
kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy. 
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II. Kupní cena zboží 

1. Kupní cena zboží činí: 

cena v Kč bez DPH: 290S34,-
sazba DPH v%: 21 a výše DPH v Kč: 61012.14,
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 3S1 S46.14,-

V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží kupujícímu do místa plnění, předání všech 
dokladů potřebných pro jeho řádné užívání a zaškolení obsluhy zboží. 

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
prodávajícím. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu (čl. III. 
odst. 1 této smlouvy). 

4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet 
prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

S. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující 
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši O,OS% z kupní ceny za každý den prodlení, a 
to až do úplného zaplacení dlužné částky. 

III. Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření 
kupní smlouvy. Přesné datum předání bude stanoveno na základě dohody mezi 
prodávajícím a kupujícím. Za řádné předání zboží se považuje jeho dodání na adresu sídla 
kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho 
řádné užívání (čl. I odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu 
protokolu o předání zboží oběma kupními stranami. 

2. Protokol o předání zboží bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byl ze strany 
prodávajícího seznámen s návodem k použití zboží. 

3. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši O,S % z kupní ceny za každý den prodlení, a to až do 
řádného předání zboží kupujícímu. 

4. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy 
včetně převzetí předmětu plnění určena Bc. Jaroslav Valdauf tel. 267 162 2S3, e-mail: 
jaroslav.valdauf@lf3.cuni.cz 

S. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu 
plnění určen Vratný Daniel tel. 267 311 S92, e-mail:dvratny@softcom.cz 

IV. Nebezpečí škody na zboží 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu 
protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. 
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V. Odpovědnost za vady zboží, záruční a pozáruční servis 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě kupujícím vymíněné v zadávací 
dokumentaci k zadávacímu řízení, a dá le v souladu s příslušnými platnými právními 
předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce 
zboží. 

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a 
začíná běžet ode dne následujícího po dni předání zboží dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

VI. Salvátorská klauzule 

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby p latí odpovídající úprava platných obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

VII. Ostatní ustanovení 

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o 
příslušné změně dozví. 

2. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na 
třetí osobu bez souhlasu prodávajícího. 

VIII. Registrace 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se 
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle 
druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právem České republiky, platnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména jeho §§ 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží se na právní vztahy vyplývající 
z této smlouvy neup latní. 

2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, 
zejména před zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. K projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné obecné 
soudy České republiky. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující 
obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. 

S. Tato smlouva obsahuje dvě přílohy, Přílohu č. 1 -Technická specifikace zboží a Přílohu č. 
2 - Cenová nabídka. 

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou 
smluvních stran a jsou platné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

Příloha č. 1 Smlouvy- Technická specifikace zboží 

Příloha č. 2 Smlouvy- Cenová nabídka 

Prodávající: Kupující: 

V Praze dne -:. 9. 09. 2019 

./... .................. .. 
"""""\)~\ 

Univer" ařská fakulta 
• :íl., .. "~". , 

prof. M'EflJr. Petr Widimský, DrSc., děkan 



Zadávací technická dokumentace 

2x Diskové úložiště 

CPU: 8-mi jádrové CPU s alespoň 11000 body v testu PassMark, 64 bitová architektura 

RAM: alespoň 16GB DDR4 ECC, minimálně lx 16GB modul, celkem 4 sloty na paměťové moduly, 

možnost rozšíření na 128GB 

Úložiště : celkem 12 šachet, kompatibilita s 3.5" nebo 2.5" SAS či SATA disky, HDD č i SSD, maximální 

interní hrubá kapacita 192TB 

Konektivita : 4x RJ-45 porty lGBe LAN s podporou Link Aggregation I Failover, 2x RJ-45 lOGBe LAN 

s podporou Link Aggregation I Failover, 2x USB 3.0, 2x PCie Gen3 x8 s podorou síťových karet na 

optické moduly 

Systém souborů: interní zařízení: Btrfs, EXT4 

Konstrukce: šasi o velikosti 2U 

Škálovatelnost: možnost připojit rozšiřovací jednotku na 12 nebo 24 disků 

Obě zařízení musí být schopné navzájem pracovat v režimu High Avai lability, který musí být 

podporován v SW zařízeních. Režim High Availability musí spojovat obě zařízen í do cluste ru 

s ochranou v reálném čase a automatickém přepnutí při selhání primárního zař ízen í. 

2x Rack rnount kit 

Montážní lyžiny pro instalaci výše požadované diskové úložiště rackové skříně . Lyžiny musí být 

posuvné. 

2x Paměťový modul 32GB 

Rozšiřující DDR4 paměťový modul pro výše požadované diskové úložiště. Kapacita 32GB 

2x Interní síťová SFP+ karta 

2 SFP+ porty, PCie x8, low profile, kompatibilita s výše požadovaným po lem. 

4x SFP+ transceiver 

lOGBASE-SRISW, MM, vlnová délka 850n, konektor LC Duplex, HP kompatibilní HPA, kompatibilní s 

výše požadovanou síťovou kartou 

4x Optický patchkabel LC-LC, 3m 

Duplexní optický kabel, konektory 2x LC(M)- 2xLC(M), šířka pásma OM4, délka 3 metry 



NABÍDKA čís lo NA 19002390 

Dodavatel. .............................................................................................................................................................. 
. SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. 

28. Pluku 45817 
10100 Praha 10 

Příjemce. UK 3.LF- Tomáš Kostrhun 

IČ . 
Sídlo 
Tel 
Banka· 
Účet: 

25623290 DIČ. CZ25623290 
SOFTCOM GROUP spol s r o 
+420 267311592 Fax. 

28 Pluku 458f7, Praha 10 10100 
+420 267313032 
sales@softcom.cz KB E-ma1l. 

19-2295150207/0100 

Ruská 87, Praha 1 O, 10000 Odběratel: (33747) 

Zákazníkovo označení: 
Objednáno: Internetem 
Doprava: Kurýr Praha 
Datum vystavení: 13.08.2019 10000 
Vytvořil : Daniel Vratný 
Fakturovat: s DPH 

IČ : 
Tel.: 
E-mail: 

Kód Název produktu Počet 

BXSY0321 Synology 1/2/3U Rack Raíl ktt 2 

BXSY0398 Synology SA3400 RAID 12xSAS/SATA Rack server,2x1 2 

RECFEE- 6-4-1 Sft'ové akllvnll pas1vnl prvky v$echny routery. r 

BXSY0399 Synology 32GB RAM DDR4 ECC RDIMM 2 

NEIN1 GMT1 Intel 1 OGbps PCI Express 2 O x8 Server Adapter X520-[ 2 

RECFEE- 6-4-1 Silové aklivn/1 pas1vn/ prvky v$echny routery, r 

NEOE039 OEM SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW, multírate, M~ 4 

KOPLC53 Optický patchkabel LC/LC 50/125 (multt mode), duplex, 4 

Z celkové sumy bez DPH byly odvedeny následuj ici poplatky : 

Recyklačni poplatek (DPH 21 o/o) 6 00 Kč 
Poplatky celkem 6 00 Kč 

Univerzita Karlova 
3. léka řská fakulta výpočetní stfedisko 
Ruská 87 
Praha 10 

00216208 DIČ : CZ00216208 
267102196 Fax: 

tomas.kostrhun@lf3.cuni.cz 

CenaJMJ Měna RP AP Cena/MJ DPH % Celkem 
bez poplatků za ks za mj s poplatky 

bez DPH bez DPH 

1 695 00 Kč o 00 o 00 1 695.00 

121 900 00 Kč 1 50 o 00 121 901.50 

13 699 00 Kč 0.00 o 00 13 699.00 

6 900 00 Kč 1.50 o 00 6 901.50 

435.00 Kč 0.00 o 00 435.00 

100.00 Kč o 00 o 00 100.00 

Celková hodnota nabídky v Kč: 
s DPH: 

21 % 4 101 90 

21 o/o 295 001 63 

21 o/o 33151.58 

21 o/o 16 701 63 

21 o/o 2 105 40 

21 o/o 484 00 

290 534.00 
351 546.00 

16 (c) 2019 CyberSoft sr o (VRD • 26 08 2019 9 35 39) 


