
KUPNÍ SMLOUVA
č. 195310200

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
Zastoupena: Ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba ve v
tel.:
fax:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující44)

Prvotní příjemce: VÚ 3255 Praha, Generála Píky1, 160 00 Praha 6
Osoba odpovědná za převzetí:
ředitel VÚ3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba tel.:

fax:
Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 3255 Praha, Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6
(dále jen „přejímající44)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Zapsaná (ý) v: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 72
Se sídlem: Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939
Bankovní spojení: eská Republika, a.s.
Číslo účtu:
Identifikátor datové
Zastoupena:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové
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Adresa pro doručování korespondence:
Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

(dále jen „prodávající44),
podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ“) a podle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „AZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“).

n.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení HW a SW technologie pro rozšíření resortní počítačové sítě (dále jen 
„RPS“).

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této sml ouvy je:
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu HW vybavení dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále 

jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží,
b) závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu licenční klíče k programovému vybavení 

(dále jen „SW“) dle přílohy č. 1 této smlouvy. Licenční klíče prodávající uvede v dodacím 
listu,

c) závazek prodávajícího provést katalogizaci všech stanovených položek podle zákona 
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků 
a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb“) za podmínek stanovených v čl.
VII. této smlouvy, a to prostřednictvím katalogizační doložky uvedené v příloze č. 3 této 
smlouvy (dále jen „katalogizace položek“).

2. Kupující se zavazuje řádně převzít zboží a zaplatit prodávajícímu za splnění jeho závazků dle 
čl. III odst. 1 písm. a) až c) dohodnutou kupní cenu.

IV.
Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za splnění závazků prodávajícího specifikovaných v čl. III. této 
smlouvy, ve výši:

20 554 298,31 Kč včetně DPH

(slovy: dvacet miliónů pět set padesát čtyři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých
a třicet jedna haléřů).

2. Celková cena bez DPH činí 16 987 023,40 Kč, sazba DPH ve výši 21% činí 3 567 274,91 Kč.

3. Celková cena bez DPH dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a není 
ji možno překročit. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním závazků 
prodávajícího. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH v aktuální zákonné sazbě. V případě
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změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Rozpis ceny za jednotlivé
položky předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

V.
Místo a čas plnění

1. Prodávající odevzdá zboží přejímajícímu v místě plnění, kterým je:
- VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 - Ruzyně.

nebo jím písemně pověřená osoba, tel.:

2. Prodávající je povinen splnit své závazky dle čl. III odst. 1 písm. a) až c) této smlouvy do 90
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

VI.
Podmínky pro dodání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění dle čl. V. odst. 1 pouze v pracovní dny
v době Po-Čt od 7:00 do 16:00 hod, Pá od 7:00 do 13:30 hod. Časový harmonogram plnění,
konkrétní den a hodinu je prodávající povinen dohodnout s přejímajícím nejméně 7 dní před
započetím dodávky zboží.

2. Prodávající je povinen předat zboží přejímajícímu, a to v době a místě plnění v této smlouvě
uvedené.

3. Pracovníci prodávajícího, kteří při plnění jeho závazku dle této smlouvy budou vstupovat do
objektů v místě plnění, podléhají schválení zástupce kupujícího. Prodávající je povinen písemně
nahlásitjména těchto pracovníků odpovědné osobě do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.
Změny těchto osob je prodávající povinen hlásit neprodleně, nejpozději 5 pracovních dnů před
jejich vstupem do objektů v místě plnění.

4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované
a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2018, odpovídající
platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je
povinen při odevzdání zboží kupujícímu doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo
předložit o této skutečnosti prohlášení.

5. Po splnění závazků dle čl. III odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen vyhotovit ve třech
výtiscích dodací list a akceptační protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy. Dodací list
a akceptační protokol za kupujícího podepíše pověřená osoba přejímajícího, která současně na
dodacím listu doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Prodávající je povinen dodací list
a akceptační protokol označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden
výtisk dodacího listu a akceptačního protokolu obdrží pověřená osoba a dva výtisky obdrží
prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře - daňovému
dokladu.

6. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží zástupci kupujícího bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit
případné nedostatky zjištěné při předání zboží.

VII.
Katalogizace položek

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět této smlouvy bude předmětem katalogizace ve smyslu
zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti
výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění

Kupní smlouva č. 195310200
Počet listů: 21
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje řádně 
provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží, (tj. pro materiál 
Virtualizační server, sestava HW terminálu, LAN Switch, Blade chassis, Blade Server, 
LAN/SAN prvky, Log Manager, licence pro HP Data Protector, Citrix XenDesktop 
Enterprise, Dokument Management System, podrobný popis je v příloze č. 1 této smlouvy; 
pro sadu diskového úložiště, HDD, pásky LTO7, switche HPE SN3000B 24/12 FC zapsat 
jako technické zhodnocení již katalogizovaného materiálu), dodá Oddělení katalogizace 
majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí 
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 - Dejvice (dále jen „Úřad“) soubor povinných údajů pro 
katalogizaci (dále jen „SPÚK“) podle pokynů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Předání 
SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající nemá nárok 
na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření 
předloženého SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko 
Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí dodávky zboží 
a fakturace. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží 
k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění 
katalogizačních dat oddělení katalogizace majetku Úřadu.

VIII.
Licenční ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že SW dodávaný jako součást zboží dle čl. III. této smlouvy je 
počítačovým programem dle § 65 AZ.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci) SW, a to 
v časově neomezeném rozsahu, v územním rozsahu pro Českou republiku a v množstevním 
rozsahu nezbytném k řádnému užívání programového vybavení.

3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout kupujícímu oprávnění k výkonu práva SW 
užít, a to v rozsahu a způsoby podle ustanovení této smlouvy.

4. V případě, že prohlášení dle odst. 3 tohoto článku smlouvy není pravdivé, nahradí prodávající 
kupujícímu škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

IX.
Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy 
zálohové platby.

2. Úhrada celkové ceny včetně DPH bude provedena po řádném splnění závazků dle čl. III. této 
smlouvy a po podepsání dodacího listu oprávněnými osobami.

3. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu akceptačního protokolu, vystaví 
fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) a do 3 pracovních dnů ji doporučeně odešle 
kupujícímu ve dvojím vyhotovení.

4. Na faktuře bude uvedena tato adresa kupujícího:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice 
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 - Dejvice
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5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje 
a náležitosti:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- název přejímajícího podle smlouvy;
- cenu v Kč bez DPH a včetně DPH;
- základ daně v korunách a haléřích za dodávku zboží;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury.

6. K faktuře musí být připojen ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie) dodací list, potvrzený 
oprávněnou osobou přejímajícího a „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační 
doložky“.

7. Faktura ve dvojím vyhotovení včetně příloh bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 - Dejvice

8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura 
doručena kupujícímu v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku 
následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za 
uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet 
prodávajícího.

9. Všechny částky v Kč poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy 
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem 
na jejich účty.

10. Kupující je oprávněn fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li 
požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury postačí její odeslání prodávajícímu 
v době její splatnosti. Vrácení faktury musí kupující písemně zdůvodnit. V případě jejího 
oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu (opravný daňový doklad). Vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne 
doručení nové (opravené) faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit 
kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. Doba 
splatnosti opravené faktury, tj. den připsání příslušné částky na účet kupujícího je 30 dnů ode 
dne jeho doručení.

11. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující 
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona.

X.
Vlastnické právo a odpovědnost za škodu na dodávce zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem odevzdání a převzetí zboží a současně 
podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran.
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2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím
vlastnického práva tj. odevzdáním a převzetím zboží a současně podpisem přejímacího dokladu
zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.

XI.
Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad

1. Prodávající přejímá záruku za jakost a úplnost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu
36 měsíců pro dodávku zboží podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží nebo její část pro reklamované vady. Smluvní strany
se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to,
že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje
přejímající u prodávajícího bezodkladně po jejich zjišt e-mailem, a to na tel.
číslo prodávajícího: nebo e-mail: Provedení záručních
oprav je oprávněn vyžadovat přejímající, a to písemně prodávajícího.

3. Prodávající je povinen se písemně (faxem, e-mailem) vyjádřit k vadě zboží v záruce dle lhůt
uvedených v odstavci č. 4 tohoto článku. Pokud během této lhůty nebude přejímajícímu
doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává
reklamaci v plném rozsahu. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady
(diagnostikované závady), které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil nejpozději dle lhůt
uvedených v odstavci č. 4 tohoto článku.

4. Požadované časové lhůty na odstranění vad pro jednotlivé položky zboží:
a) pro hardwarové vybavení reakce do 4 hodin od nahlášení vady, oprava následující pracovní

den od nahlášení vady v místě vady, (SLA 1)
b) pro hardwarové vybavení reakce do 4 hodin od nahlášení vady, oprava do 4 hodin od

nahlášení vady v místě vady, (SLA 2)

5. Vada je považována za odstraněnou okamžikem předání reklamovaného zboží zástupci
přejímajícího. Toto předání bude stvrzeno podpisy prodávajícího a zástupce přejímajícího
v protokolu o provedení servisního zásahu / záruční opravy dle přílohy č. 6 této smlouvy.

XII.
Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 OZ.

XIII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení se splněním kteréhokoliv ze závazků dle
čl. III. odst. 1 této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy v Kč bez DPH za každý
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním
dnem prodlení.

2. Neodstraní-li prodávající nahlášenou závadu ve lhůtě dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, zaplatí
kupujícímu za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty
opravovaného zboží v Kč bez DPH a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání
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zboží“ nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. této smlouvy. 
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury za každý započatý den prodlení 
úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády.

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
povinné straně.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XIV.
Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

3. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

5. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český 
jazyk.

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 

splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné.

8. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
prostřednictvím ISDS.

Kupní smlouva č. 195310200
Počet listů: 21

XV.
Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů;
c) jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení 

prodávajícím;
d) jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím, pokud na majetek prodávajícího 

probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na 
insolvenční řízení byl zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení;
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Kupní smlouva č. 195310200
Počet listů: 21

e) jednostranným odstoupením kupujícího od této smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající
uvedl v nabídce nepravdivé informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí:
a) prodlení se splněním závazků dle čl. III. odst. 1 o více než 30 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c) prodlení s odstraněním vad zboží ve sjednané době;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 listech, a obsahuje 6 příloh o 13 listech.

Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, podepsanými
a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této
smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších přepisů.

Prodávající souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy po jejím podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 - Technická specifikace zboží 7 listů;
příloha č. 2 - Rozpis ceny zboží 1 list;
příloha č. 3 - Katalogizační doložka 1 list;
příloha č. 4 - Akceptační protokol 1 list;
příloha č. 5 - Objednávka záručního servisu 1 list;
příloha č. 6 - Protokol o provedení servisního zásahu 2 listy;

V Praze dne . října 2019 V Praze dne . října 2019
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Technická specifikace zboží

Komodita Minimální požadavky

Servery

1 ks Virtualizační server

HPE ProLiant DL360 Gen10
Samostatně funkční celek 1U s následující konfigurací:
- 2x Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/125W/22M Cache), každý 16 jader

Výkon CPU vyšší než 15 867 bodů. Intel Xeon-Gold 5218 není zatím uveden 
na stránkách www.cpubenchmark.net. Na stránkách www.spec.org má však 
v kategorii SPECrate2017_fp_base =179 bodů, SPECspeed2017_int-base = 
9.53 bodů. Tento procesor je nástupcem modelu Intel Xeon-Gold 5118, který 
má výkon nižší, viz. SPECrate2017_fp_base = 125 bodů, SPECspeed2017_int- 
base = 7.55 bodů a na stránkách www.cpubenchmark.net má výkon 16 389 
bodů. Nový CPU Intel Xeon-Gold 5218 je tedy prokazatelně výkonnější 
a splňuje požadovanou výkonnost.

- 512 GB RAM Dual Rank x4 DDR4-2933
- 8x 1 GB LAN port
- 1x FC8 dualport adapter
- 1x HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter
- Interní USB flash disk pro hypervisor
- dedikovaný port pro management
- licence pro vzdálený přístup na konzoli serveru
- 2x HPE 500W Platinum Hot Plug napájecí zdroj (redundance)
- příslušenství pro montáž do datového rozvaděče

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Vadná media budou ponechána kupujícímu.
Dodávka serverů bude s již instalovanými komponenty.
Obsahem nabídky je také nákup 10 GbE síťové karty typu SFP+ včetně GBIC
modulů - 2x HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter do stávajících
virtualizačních serverů.

Komodita Minimální požadavky

Diskové
úložiště

1 sada diskového úložiště

HPE 3PAR StoreServe 8200 - upgrade
1 sada rozšíření provozovaného diskového úložiště HPE 3PAR 8200 2N o této 
konfiguraci:
- 1x Hard Drive Array
- 24 bays SAS
- 16Gb Fibre Channel (external)
- rack-mountable
- velikost 2U
- 24x HPE 3PAR 8200 920 GB+SW SAS SFF SSD

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Vadná media budou ponechána kupujícímu.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Komodita Minimální požadavky

HDD -
HPE3PAR

5 ks HDD

5 ks HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF HDD
5 ks HDD pro již provozované diskové úložiště HPE 3PAR 8000 o diskové kapacitě 
1,2 TB+SW 10k SAS SFF HDD.

Komodita Minimální požadavky

Pásky
LTO7

30 ks pásek LTO7

30 ks pásek LTO7:
- 25 ks HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge
- 5 ks HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge

Komodita Minimální požadavky

HW
terminál

150 sestav HW terminálu

150 sestav HW terminálu HP ProDesk 400 G6 SFF PC
150 sestav HW terminálu, každá sestava bude obsahovat:
- HW terminál o této konfiguraci:

o 1x CPU Intel Core i3-9100 4.20 GHz 6M Cache, 4-core 
o 2x DIMM memory slots, 4 GB RAM DDR4 2666 
o M.2 128 GB NVMe SSD 
o integrovaná grafická karta
o čtečka čipových karet včetně 10 x čipová karta, grafický návrh dodá 

objednatel
o volný PCIe slot pro kartu s výškou 56 mm a délkou 168 mm ve verzi PCI 

Express 1.1 x1
- LCD monitor HP P224 21.5-inch Monitor
- klávesnice
- myš

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Vadná media budou ponechána kupujícímu.

Komodita Minimální požadavky

Rozšíření
HPE

SN3000B 
24/12 FC 

Switch

Doplnění již pořízených switchů

2 ks HPE SN3000B SAN Switch 12-port Upg E-LTU
- 12 licencovaných portů
- 8 ks FC SFP + moduly 16 GB FC SFP+
Tříletá servisní podporu dle SLA 1.

2



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Komodita Minimální požadavky

LAN
Switch

2 ks LAN Switch HPE FlexFabric 5710

2 ks LAN switche, obsahující veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných 
vlastností a parametrů o této minimální konfiguraci:
- L3 switch
- velikost zařízení 1U
- 40x 1/10GE optických portů s volitelným fyzickým rozhraním SFP/SFP+
- 2x optické porty 40GE s volitelným fyzickým rozhraním QSFP+, které lze 

konvertovat na 4 x10GE interface
- 2x direct attached kabel typu SFP+ SFP+ v délce minimálně 0,65m per LAN 

switch
- 16x SFP+ 10GE typu Short Range
- 10x SFP 1GE typu RJ45
- 2x HPE Flex Fabric 5710 250W hot-swap napájecí zdroj
- 2x hot-swap ventilátory s rozvodem proudění vzduchu od zdrojů směrem 

k portům
- 1x USB port pro přenos konfigurace a firmware
- celková propustnost přepínače 960 Gbit/s
- celkový paketový výkon přepínače 714 Mpps
- podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU)
- možnost vzdálené konfigurace over SSH
- možnost automatické archivace konfiguraci na vzdálené FTP/SCP např. 

skriptem
- možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL
- SSHv2 pro IPv4 a IPv6
- podpora SNMPv2c a SNMPv3
- port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session SPAN, RSPAN
- podpora "jumbo rámce"
- podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, až 4000 aktivních VLAN
- detekce j ednosměrné opti cké linky
- ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová 

IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol
- Data Center Bridging eXchange - DCBX
- statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD
- dynamické směrování RIP a RIPng včetně podpory graceful restart
- dynamické směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory autentizace a BFD
- HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast)
- zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření
- podporovat protokol IEEE 802.1s - Multiple spanning trees
- podporovat protokol IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol
- podporovat protokol DHCP server pro IPv4 a IPv6
- podporovat protokol DHCP relay pro IPv4 a IPv6
- podporovat protokol DNS klient pro IPv4 a IPv6

Podpora stohování o minimální konfiguraci:
- minimální počet přepínačů ve stohu: 10
- možnost sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní
- kapacita stohovacího propojení větší než 80 Gbit/s
- s možností podpory stohování mezi lokalitami vzdálenými až 10 km
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

LAN
Switch

Stoh bude:
- podporovat distribuované přepínání paketů
- podporovat jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor)
- vystupovat jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory 

dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF a OSPFv3
- kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance)
- podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Servisní podpora včetně softwarových aktualizací 
(nové verze programového vybavení) a technické podpory výrobce v českém jazyce.

Komodita Minimální požadavky

Blade
Chassis

pro
Server

sdružený

1 ks Blade chassis HPE Synergy 12000 Frame

1 ks Blade chassis (Serverové police) založené na otevřených průmyslových 
standardech a normách typu x86, modulárních technologiích umožňujících 
jednoduché škálování a poskytující jednotné rozhraní pro správu o těchto 
parametrech:
- možností rozšíření na 12 blade serverů stejného typu jako požadované servery
- provedení do 19” racku o velikosti maximálně 10U včetně veškeré potřebné 

konektivity
- redundantní management nezávislý na stavu serveru s dedikovanými 

metalickými ethernet porty
- možnost osazení police kombinací dvou i čtyř socketových serverů poslední 

generace
- podpora osazení blade serverů nejvýkonnějšími procesory - až 205 W
- možnost osazení každé police minimálně 6x I/O sítovými moduly
- podpora konektivity Ethernet, FC a FCoE
- pasivní oddělené sběrnice (datová a napájecí) zajištující plnou redundanci 

datových i napájecích okruhů pro všechny servery i instalované I/O moduly 
(LAN, FC)

- osazení maximálním počtem větráků v redundantním provedení
- redundance napájení N+N s možností připojit alespoň dva nezávislé třífázové 

přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení výkonu 
serveru

- všechny zdroje poskytují výrobcem dostupný maximální výkon pro maximální 
osazení police

- zdroje podporují řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech
- zdroje splňují požadavky na certifikaci energetické účinnosti 96%

Správa nabízeného blade řešení splňuje tyto parametry:
- všechny management moduly budou redundantní tak, aby šlo šasi spravovat i při 

poruše jednoho z nich
- podpora jediného plně grafického rozhraní pro správu všech instalovaných 

komponent (servery, switche, zdroje, ventilátory) včetně možnosti přechodu do 
plně grafické konzole jednotlivých serverů

- řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí 
účtu Active Directory domény

- virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu 
povelu z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více 
uživateli současně u plně grafické konsole
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Blade
Chassis

- management samotných serverů s podporou industry standard specifikace 
Redfish

- zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku
- namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souboru a adresářů
- možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí 

SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu
- možnost definice template profilu pro rychlý deployment a správu v průběhu 

životního cyklu infrastruktury
- měření spotřeby celého chassis a všech instalovaných komponent
- monitorování okamžité teploty a záznam hodnot s krátkou historií
- integrace managementu serverů do konzole Hypervizoru (podpora alespoň 

MSSC a vCenter) tak, aby administrátor virtualizace mohl zkontrolovat HW stav 
serverů, verze firmware a provést aktualizace

Součásti dodávky bude:
- montáž, kompletace a smontování dodávky včetně namontování do racku
- instalace a implementace Blade serverů, (nastavení centrálního managementu, 

konfiguraci komunikačních prvků vůči LAN a SAN, přednastavení serverových 
profilů)

- proškolení obsluhy na ovládání nabízeného bladového řešení

Tříletá servisní podpora 24/7 dle SLA 2. Vadná media budou ponechány kupujícímu.
Technická podpora pod záštitou výrobce v českém jazyce.

Komodita Minimální požadavky

Blade
Server

6 ks Blade Serverů HPE Synergy 480 Gen10

6 ks Blade Serverů pro poptávané Blade Chassis o těchto parametrech:
- dvousocketový server do blade chassis, který zabere jednu pozici
- 2x Intel Xeon-Gold 6230 (2x 20 jader)
- výkon dvou CPU 210 bodů v benchmarku SPECrate2017_fp_base a 223 bodů 

v benchmarku SPECrate2017_int_base a 9.95 bodů v benchmarku 
SPECspeed2017_int-base pro hodnoty ve sloupci Result

- možnost maximálního rozšíření na minimálně 24 x DIMM
- 512 GB RAM DDR4 Dual Rankx4 DDR4-2933
- flash zařízení pro boot hypervizoru
- možnost rozšíření o další dva disky
- HP Smart Array P204i-c SR Gen10 (RAI 0, 1, 5, 6, 10, 1AMD)
- umožnit propojení

o LAN 2x 10GBit, 2x 1GB 
o SAN 2x 8GB

- volné dva mezzanine sloty s možností osazení LAN/SAN adapterů či IO 
akcelerátorů

- TPM module verze 2.0

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Vadná media budou ponechány kupujícímu. 
Technická podpora pod záštitou výrobce v českém jazyce.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Komodita Minimální požadavky

Rozšíření
HPE

SN3000B 
24/12 FC 

Switch

2 ks HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy

2 ks LAN/SAN prvku pro poptávané Blade Chassis (Blade infrastrukturu) s těmito
parametry:
- obě větve LAN navzájem propojené celkem min 2x 40 Gbit propustností 

s podporou M-LAG
- celková maximální externí propustnost každého chassis min 8x 40 Gbit do LAN 

a 16x FC8 do SAN
- 2x 40 Gbit konektivita pro LAN
- 8x FC 8 Gbit konektivita pro SAN
- interní přepínání LAN v rámci serverové police (forwarding přímo ze serveru na 

server), aniž by komunikace probíhala mimo serverovou polici
- podpora pro:

o 802.3ad (link aggregation), 
o 802.1Q (podpora VLAN), 
o 802.1AB (LLDP), NIC teaming

- automatické přeprogramování MAC adresy serveru po jeho výměně v případě 
selhání

- možnost správy pres zabezpečené web rozhraní (HTTPS/SSL)
- možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro LAN 

konektivitu serveru.

Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Technická podpora pod záštitou výrobce
v českém jazyce.

Komodita Minimální požadavky

Log
Manager

1 sestava vyhodnocování logů ELISA SECURITY MANAGER

1 sestava systému pro automatické vyhodnocování auditních a bezpečnostních logů 
z pohledu zákona č. 412/2005 Sb. splňující následující požadavky:
- systém pro sběr logů ze vzdálených poboček a pro podporu multitenancy
- centrální sběr logů
- jednotné úložiště logů s možností zálohování na SMB/NFS systémy organizace
- analýza událostí
- automatické generování výstrah
- reporting
- neomezený počet aktiv (zdrojů) pro příjem logů
- podpora vysoké dostupnosti
- trvalý příjem až 2 000 událostí za sekundu
- v základu možnost uložení 12 TB logů se snadným škálováním výkonu i úložné 

kapacity
- možnost využití externího datového úložiště, možnost připojení 

prostřednictvím FC, FCP, iSCSI, NFS, SMB/CIFS

Součástí je instalace, provoz a servisní podpora bez vzdáleného přístupu 
dodavatele/výrobce (provoz v uzavřeném IS bez možnosti on-line přístupu). 
Podrobná instalační dokumentace (instalace a zabezpečení OS).
Tříletá servisní podpora dle SLA 1. Vadná media budou ponechána kupujícímu
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 7

Komodita Požadavky na zabezpečení SW

Zálohovací
SW

4 sady licencí pro rozšíření zálohovacího software HP Data Protector: HP DP 
perTB 1-9TB SW E-LTU, Part Number TF521AAE.

Tříletá servisní podporu HPE SW Enterprise Standard.

Publikační
SW

153 licencí Citrix Virtual apps & Desktops Premium (Device) pro 150 zařízení.

Virtualizační
SW

VMware o konfiguraci:
- 12x VMware vSphere 6 Standard Acceleration Kit for 1 processors

Pro stávající HW (servery) upgrade na VMware vSphere Enterprise Plus pro 
celkový počet licencí 6 ks (1x socket).
Servisní podpora na dodávaný SW (aktualizace, off-line spolupráce na odstranění 
problémů apod.) v souladu s nakupovaným HW.

Management
SW HPE OneView
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 1

Rozpis ceny zboží

1. Hardwarové vybavení

Název zboží MJ Poč.
MJ

Cena bez 
DPH za MJ DPH 21% 

za MJ
Cena včetně 
DPH za MJ

Celková 
cena bez 

DPH

Celková cena 
včetně DPH

Virtualizační server ks 1 563 053,26 118 241,18 681 294,44 563 053,26 681 294,44

Diskové úložiště sada 1 1 147 135,14 240 898,38 1 388 033,52 1 147 135,14 1 388 033,52

HDD ks 5 27 335,73 5 740,50 33 076,24 136 678,66 165 381,18
Pásek LTO7 ks 30 2 437,82 511,94 2 949,76 73 134,52 88 492,77

Sestava HW terminálu sesta
va 150 22 568,93 4 739,48 27 308,41 3 385 340,00 4 096 261,40

Doplnění 2 switchů HPE sesta
va 1 236 836,96 49 735,76 286 572,72 236 836,96 286 572,72

LAN Switch ks 2 870 003,04 182 700,64 1 052 703,68 1 740 006,08 2 105 407,36
Blade chasis ks 1 940 730,92 197 553,49 1 138 284,41 940 730,92 1 138 284,41
Blade server ks 6 305 329,05 64 119,10 369 448,15 1 831 974,30 2 216 688,90
LAN/SAN prvek ks 2 646 604,27 135 786,90 782 391,17 1 293 208,54 1 564 782,33

Log Manager sesta
va 1 966 052,90 202 871,11 1 168 924,01 966 052,90 1 168 924,01

2. Programové vybavení

Název zboží MJ Poč.
MJ

Cena bez 
DPH za 

MJ
DPH 21% 

za MJ
Cena včetně 
DPH za MJ

Celková 
cena bez 

DPH

Celková cena 
včetně DPH

HP Data Protector sada 4 372 126,04 78 146,47 450 272,51 1 488 504,16 1 801 090,04
Citrix XenDesktop 
Enterprise ks 153 6 667,98 1 400,28 8 068,26 1 020 200,96 1 234 443,16

Virtualizační SW VMware 
pro 6 procesorů (balík 
licencí)

ks 12 178 536,58 37 492,68 216 029,26 2 142 438,90 2 592 351,07

Management SW ks 1 21 728,10 4 562,90 26 291,00 21 728,10 26 291,00

CELKEM ZA PREDMET SMLOUVY
cena Kč bez DPH cena Kč včetně DPH

16 987 023,40 20 554 298,31

1



Příloha č. 3 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně- 
závazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému 
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající 
zavazuje:
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 

„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné 
na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, 

rozlišení do 1024x768 bodů2;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje 

o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu 
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, 
doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným 
způsobem.

3. Doručit OdKM SPÚK v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými 
charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky zásobování 
vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, 
které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku 
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo 
na www. aura. cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274 INTERNET: www.okm.army.cz
FAX: 973 229 270 E-MAIL: katalo gizace @army. cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2018.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování

jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur 
umístěn na www.okm.army.cz.
Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.armv.cz. odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.



Příloha č. 4 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 1

Akceptační protokol

Prodávající: ..........................

Předmět dodávky: ..........................

Datum dodávky (Plán / Realita): ....................... /

Popis dodávky:

Plnění Popis

Potvrzení a schválení zástupce kupujícího o akceptaci dodávky. 

V Praze dne................

Zástupce kupujícího 
(jméno, příjmení, podpis, datum)

Prodávající

(jméno, příjmení, podpis, datum)

1



Příloha č. 5 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 1

OBJEDNÁVKA ZÁRUČNÍHO SERVISU

Číslo smlouvy kupujícího: 195310200 
prodávajícího:

Datum:
Čas:
Ev.č.:
Příloha č.: 
Výtisk jediný

Kupující: Prodávající:
v i i--------------------------------

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 
160 00 PRAHA 6

zastoupená:
ředitelem VÚ 3255 Praha

□ Reklamace

A) Místo závady
1. Lokalita:
2. Typ zařízení:
3. Výrobní číslo:
4. Další údaje
5. Požadavek na pohotovostní režim zásahu dle smlouvy v hod.:
□6 EH48 HH72 EUdle dohody

B) Popis závady

C) Kontaktní údaje

Kupujícím pověřená osoba, podpis, kontakt:
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Příloha č. 6 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 2

PROTOKOL O PROVEDENÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU / ZÁRUČNÍ OPRAVY str. 1/2

Datum:
Čas:
Evidenční číslo: 

Prodávající:_____________________
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 
160 00 PRAHA 6

zástupce kupujícího:
ředitel VÚ 3255 Praha

Vojenský útvar 3255 
Praha

Kupující:

Požadavek na servis dle smlouvy číslo: 195310200

Zahájení servisního zásahu Q Pokračování servisního zásahu

Začátek servisního zásahu (datum, čas):

Konec servisního zásahu: (datum, čas):

Lokalita:

Výchozí stav: (obecný popis problému)

□

Průběh servisního zásahu:

1



Příloha č. 6 ke smlouvě č. 195310200
Počet listů: 2

PROTOKOL O PROVEDENÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU / ZÁRUČNÍ OPRAVY str. 2/2

Dodání materiálu:

Závěr: (další postup řešení)

Servisní zásah ukončen □ Servisní zásah neukončen □
Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 2 listech:
Výtisk č. 1 - kupující: jméno: podpis:

Výtisk č. 2 - prodávající: jméno: podpis:
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