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Kupní smlouva k Dynamickému nákupnímu systému na pořizování produktů Oracle 

„DNS CNS Oracle 1/2019“ (dále jen „Kupní smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

se sídlem:  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupený:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

IČO:   00023817 

DIČ:    

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  623101/0710 

kontaktní osoba: XXX  

e-mail:   posta@sukl.cz 

 

(dále jen „Objednatel“)   

na straně jedné 

 

a 

 

název:    Solutia, s.r.o.  

se sídlem:  Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10 

zastoupena/ý:  XXX 

IČO:   27127982 

DIČ:   CZ27127982 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98364 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu:   XXX 

kontaktní osoba: XXX 

e-mail:   XXX 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely tuto Kupní smlouvu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Kupní smlouvě obsažených a v úmyslu být 

touto Kupní smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Kupní smlouvy. 

Preambule 

Úvodní ustanovení 

1. Tato Kupní smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky, zadávané 

v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem „Dynamický nákupní systém na 

pořizování produktů Oracle“ (dále jen „DNS“). Systémové číslo této VZ na profilu MV CR 

(https://nen.nipez.cz/profil/MVCR) v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“) je 

N006/19/V00022700.   

2. Přistoupením k DNS se Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli 

uvedenému na titulní straně této Kupní smlouvy, a to za podmínek stanovených v této 

Kupní smlouvě. 

3. V DNS jsou uzavírány Kupní smlouvy v souladu s postupem upraveným v zákoně 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy na 

základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům 

učiněné prostřednictvím NEN. 

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele na výzvu byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější, uzavírají Smluvní strany tuto Kupní smlouvu. 

I. 

Předmět Kupní smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka plnění specifikovaného v Příloze 1 této smlouvy. 

II. 

Cena za plnění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným dále v této Kupní smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly, že: 

cena bez DPH za poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy činí 25 399 100,00 Kč, (slovy: 

dvacet pět milionů tři sta devadesát devět tisíc sto korun českých), výše DPH činí 

5 333 811, 00, (slovy: pět milionů tři sta třicet tři tisíc osm set jedenáct korun českých) 

cena s DPH za poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy činí 30 732 911,00, (slovy: třicet 

milionů sedm set třicet dva tisíc devět set jedenáct korun českých), 

3. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 

článku Kupní smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy. 

4. Pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z USD / EUR na koruny české (Kč), 

bude použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného plnění 

nebo dílčího plnění příslušné Dílčí VZ, nedohodne-li se konkrétní Dodavatel 

s Objednatelem jinak. 

5. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 

Kupní smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny dále v této Kupní smlouvě a 

v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy“. 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
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III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli plnění dle této 

Kupní smlouvy v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Kupní smlouvy je sídlo Objednatele uvedené na 

titulní straně této Kupní smlouvy. 

IV. 

Doba trvání a ukončení Kupní smlouvy 

1. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v registru smluv. 

2. Tato Kupní smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

1. písemnou dohodou Smluvních stran; 

2. odstoupením Objednatele od této Kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku Kupní 

smlouvy; 

3. odstoupením Dodavatele od této Kupní smlouvy dle odst. 4 tohoto článku Kupní 

smlouvy. 

3. Objednatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Kupní smlouvy po dobu 

delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 

Kupní smlouvy, nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, je v prodlení s odstraněním vad 

plnění dle této Kupní smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) 

softwarových produktů společnosti Oracle, dodávaných na základě této Kupní smlouvy, 

budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti 

Oracle (v rámci Oracle mySupport) a nepovažují se za vady plnění, pro které je 

Objednatel oprávněn od této Kupní smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV.3 

písm. b) této Kupní smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Kupní smlouvy opakovaně, tj. nejméně 3 krát, 

vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Kupní smlouvy a nezjedná nápravu ani v 

dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů; 

f) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Kupní smlouvy, a to ode 

dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; 
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g) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv 

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo 

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Kupní smlouvy, nebo při 

provádění této Kupní smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění 

zadávacího řízení této Kupní smlouvy, nebo provádění této Kupní smlouvy ke škodě 

Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 

otevřené soutěže. 

4. Dodavatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Kupní smlouvy nebo její části po 

dobu delší než třicet (30) dnů; 

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 

licenčních podmínkách společnosti Oracle, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do 

třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 

porušení. 

5. Odstoupením od Kupní smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 

ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, 

z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

6. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Kupní smlouvy, musí být učiněn v písemné formě 

a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této 

Kupní smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

7. Výpověď a odstoupení od této Kupní smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 

s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Platba za poskytnuté plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na 

základě daňového dokladu doručeného Dodavatelem příslušnému Objednateli do dvaceti 

jedna (21) kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky Objednatelem.  

2. Přílohou každého daňového dokladu bude Dodavatelem a Objednatelem podepsaný dodací 

list potvrzující, že plnění bylo dodáno Objednateli v požadovaném množství a kvalitě. 

3. Daňové doklady musí obsahovat č. j. Kupní smlouvy, a označení názvu zakázky daného 

kola DNS a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Cena plnění dodaného poskytovatelem na základě této Kupní smlouvy je splatná do třiceti 

(30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu vystaveného 

dodavatelem v souladu s touto Kupní smlouvou Objednateli na adresu Objednatele 

uvedenou v této Kupní smlouvě. 

5. Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 
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6. U daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost 

ceny plnění stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit 

Dodavateli bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto 

Kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií 

potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 

dohodnutý v této Kupní smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením 

důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě důvodného vrácení daňového dokladu 

tento doklad opravit nebo vyhotovit nový. Důvodným vrácením daňového dokladu 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu 

ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

8. Zálohové platby nejsou poskytovány. 

9. Plnění bude považováno za uskutečněné jeho převzetím Objednatelem a podpisem 

dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího 

listu zůstane Objednateli a druhé vyhotovení bude předáno Dodavateli. 

10. Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení za nedodržení termínu 

splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH 

za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

11. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 

poskytnutí plnění, který bude stanoven ve smlouvě, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny 

plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

12. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 

doručení daňového dokladu, a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na daňovém dokladu 

včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

13. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby 30 

kalendářních dnů pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % 

z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální 

výše sankce je 100,- Kč za den. 

14. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno 

právo oprávněné strany na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

15. Daňový doklad bude příslušnému Objednateli v rámci každé uzavřené smlouvy vystaven 

pouze jednou, a t o po uskutečnění celé dodávky v souladu s příslušnou kupní smlouvou.  

16. Součástí Kupní smlouvy jsou aktuální licenční podmínky společnosti Oracle vztahující se 

k poskytovanému plnění. 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel podpisem této Kupní smlouvy prohlašuje, že má se společností Oracle, jakožto 

poskytovatelem licenčních oprávnění, uzavřenou Oracle Master Agreement (dále jen 

„OMA“); která je ke dni podpisu této Kupní smlouvy platná a účinná, a která stanoví 

základní licenční podmínky pro poskytování plnění dle této Kupní smlouvy. 
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2. Přílohou Kupní smlouvy jsou certifikát/y společnosti Oracle či potvrzení společnosti 

Oracle, ze kterých bude zřejmé, že Dodavatel je držitelem statusu autorizovaného partnera 

společnosti Oracle, a to v rozsahu Oracle Gold Partner nebo vyšším, platným pro území 

České republiky, případně držitelem certifikátu společnosti Oracle tyto certifikáty 

nahrazující. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 

splnění jejich povinností dle této Kupní smlouvy. 

4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Kupní smlouvy jako neplatné, nevymahatelné 

nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních 

ustanovení této Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů 

od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným 

nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

5. Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 

Příloha č. 2 – Certifikáty Oracle dle čl. VI. 2 této Kupní smlouvy; 

6. Tato Kupní smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí 

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva 

byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel      Dodavatel 

V Praze dne 25. 11. 2019    V Praze dne 22. 11. 2019  

 

.......................................    ...................................... 

Mgr. Irena Storová, MHA    XXX 

Ředitelka        

 

 



Příloha Kupní smlouvy č. 1 - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

Standardní podpora

Zvýhodněná podpora* x

Název produktu CSI číslo Sériové číslo** Typ podpory***
Množství 

(ks)

Počet roků 

podpory

Období podpory 

(MM.YYYY - MM.YYYY)
Požadovaná fakturace****

Cena za jednotku

bez DPH [Kč]                             

Cena za množství

bez DPH [Kč]                                    

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20939372 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20937354 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20939371 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20941291 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20935334 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual 20935339 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 92 158,57 92 158,57

Oracle Business Intelligence Foundation Suite - Named User Plus Perpetual 18570056 Software Update License & Support 100 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 10 162,92 1 016 292,00

Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 58 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 124 868,62 7 242 379,96

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 17914072 Software Update License & Support 1 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 126 903,16 126 903,16

Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual 17914072 Software Update License & Support 8 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 26 716,46 213 731,68

Oracle Partitioning - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 32 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 31 910,87 1 021 147,84

Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 14 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 136 290,37 1 908 065,18

Oracle Advanced Compression - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 32 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 31 910,87 1 021 147,84

Oracle Data Integrator Enterprise Edition - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 32 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 63 821,74 2 042 295,68

Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 32 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 13 874,29 443 977,28

Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 32 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 13 874,29 443 977,28

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 58 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 131 805,76 7 644 734,08

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 19560415 Software Update License & Support 6 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 127 218,86 763 313,16

Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual 21325257 Software Update License & Support 16 1 01. 2020 - 12. 2020 kvartálně dopředu 59 886,45 958 183,20

Celková cena bez DPH 25 399 100,00

Hodnota DPH 5 333 811,00

Celková cena s DPH 30 732 911,00

vyplní dodavatel

** Jen pro HW

*** Typ podpory

Oracle Premier Support for Software

Oracle Premier Support for Systems

Extended Support for OPS

Oracle Support for Software as a Service

Oracle Premier Support for Engineered Systems

Oracle Premier Support for Operating Systems 

Oracle Linux Support

Oracle VM Support

Reinstatment Fee

Oracle Customer Data and Device Retention

JAVA SE Subscription

MySQL Subscription

**** Kvartálně dopředu, kvartálně zpětně, ročně dopředu, dopředu na celé požadované období

Položka Množství a ceny

* Zvýhodněná podpora, poskytovaná na základě Prohlášení společnosti Oracle, podepsané XXX, dne z 3.6.2019 a XXX. dne 10.6.2019, které zajišťuje výhodnější podmínky pro služby technické podpory SW a HW oproti standardním podmínkám této společnosti. Podmínky poskytnutí jsou: Objednávka 

Dodavatele musí být předložena společnosti Oracle minimálně 35 kalendářních dnů předem, takže je nezbytné požádat o VZ dostatečně v předstihu, není možné změnit rozsah podpory, není možné podporu předčasně ukončit.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACLE
· 

 
 
 
 
 

Příloha č. 2 

Certifikáty Oracle dle čl. VI.2 této Kupní smlouvy 
 
 
 
 
 
Gold 
Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This certificate is proudly presented to 
 

Solutia s.r.o 
 

for achieving the Ievel of Oracle PartnerNetwork Gold Level Partner 

with a membership valid until 10-Apr-2020 
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V Praze dne 6.5.20!9 

 
 

Partnerství  v OraclePartnerNetwork 

 
 

Potvrzujeme , že společnost Solutia s.r.o.,je partnerem společnosti Oracle Czech s.r.o. a člen em 

partnerské sítě OraclePartnerNetwork. Partnerství úrovně GOLD j e pl atné do 10.4.2020. 

 
Společnost má platnou Smlouvu o distribuc i programů pro p l n é vyu žití a Doda tek pro veřejný 
sektor ke sm ouvě o di st ribuci programů pro pl né využití. 

 
S pozdravem , 

 
XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. • 
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