
KUPNÍSMLOUVA
(dále jen „smlouva")

Došlo na právnř oddělení ČZU dne;

2-8 11, 2019

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.1. Kupující:

(dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph. D., kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo čtu.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující") na straně jedné

1.2. Prodávající: STORAGE ONE, a.s.
Sídlo: Pod Habrovou 338/7, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Zastoupený: Milanem Hliňákem, předsedou představenstva
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109680467/2700
IčO: 02301245
DIČ: CZ02301245
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 19458
(dále jen „prodávající") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Nákup zařízení pro dlouhodobou archivaci dat" smlouvu následujícího znění:

H.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávajícíse zavazuje dodat lx HPE MSL6480 včetně 5 leté maintenance (dále „,zboží") a s tím
spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj
vlastnické právo ktomuto zboží. Přesná specifikace zbožíje uvedena v Příloze č. ltéto smlouvy,
která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží
kupujícímu do místa plnění dle ČI. 111. této smlouvy.

2.2. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.

Doba a místo plnění
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3.1. Prodávajícíse zavazuje, že sjednané zboží dodá kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu.

3.3. Místem plněníje sídlo kupujícího, tj. Česká zemědělská univerzita v Praze, Odbor informačních
a komunikačních technologií, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je
stanovena dohodou smluvních stran.

4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle ČI. 11., odst. 2.1. smlouvy sjednanou
kupnícenu:

ve výši 398 469,- Kč bez DPH.

Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků, dopravy do místa plnění
a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje
i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných
zkoušel<, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění apod.

4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury, a
to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen
vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy
na základě předávacího protokolu.

4.5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je
prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický

odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha -Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné
s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve
prospěch bankovního účtu prodávajícího.

4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud
prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede kupující úhradu na
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bankovnf ucet az po jeho zverejnenf spravcem dane, aniz by byl kupujfci v prodleni s uhradou. 
Zvei'ejneni bankovniho uctu spravcem dane oznami prodavajici bezodkladne kupujicimu 

V. 

Prava a povinnosti stran 

s.1. Prodavajici je povinen dodat zbozi v dohodnutem mnozstvi, jakosti a provedeni. Veskere zbozi 
dodavane prodavajicim kupujicimu z titulu teto smlouvy musf splnovat kvalitativni pofadavky 
die teto smlouvy. 

5.2. Prodavajici je povinen dodat zbozi bez vad kupujicimu v souladu s podminkami teto smlouvy, 
pricemz za fadne dodanf zbozf se povazuje jeho pi'evzetf kupujicim, a to na zaklade potvrzeni 
teto skutecnosti v protokolu o pi'edani a prevzeti dodavky. Pi'edavaci protokol muze byt 
podepsan nejdi'ive v okamziku, kdy bude beze zbytku realizovana dodavka zbozi prodavajicim 
vcetne souvisejicich vykonu a sluzeb sjednanych touto smlouvou. 

5.3. Prodavajici je povinen kupujicimu pi'edat doklady, ktere jsou nutne k pi'evzeti a k uzivani zbozi 
(zejmena technicka dokumentace, uzivatelska dokumentace a zarucni listy). Vse vylucne 
v ceskem jazyce a pod le predpisu platnych v CR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodavajici 
je povinen na sve naklady zajistit dopravu do sidla Kupujiciho. 

5.4. Kupujici nabyva vlastnickeho prava ke zbozi dnem pi'evzeti zbozf od prodavajfciho. Stejnym 
okamzikem pi'echazi na kupujfciho take nebezpeci skody na veci. 

s.s. Prodavajici je povinen neprodlene vyrozumet kupujiciho o pfipadnem ohrozeni doby plneni a 
o vsech skutecnostech, ktere mohou predmet plnenf znemoznit.

5.6. 

5.7. 

s.s.

5.9. 

5.10. 

Prodavajfci musf byt schopen prokazat kupujicimu, ze i'adnym zpusobem uzavrel platnou 
dohodu o pod pore s vyrobcem zbozi tak, aby v pripade zavady zbozi, kterou prodavajfci neni 
schopen vyresit sam, bylo mozne vyi'esit zavadu pi'fmo s vyrobcem zbozf. Zaroven je prodavajfci 
povinen zajistit po celou dobu trvani zaruky pi'istup k dokumentaci vyrobce zbozf a znalostni 
databazi, kterou vyrobce V ramci sve podpory poskytuje (vcetne dokumentace V ceskem 
jazyce, je-li k dispozici). 

Prodavajici odpovida kupujicimu za skodu zpusobenou porusenim povinnosti podle teto 
smlouvy nebo povinnosti stanovene obecne zavaznym pravnim pi'edpisem. 

Strany se dohodly a prodavajici urcil, ze osobou opravnenou k jednani za prodavajiciho ve 
vecech, ktere se tykaji teto smlouvy a jeji realizace je: 
Jmeno: xxxx
email: 
tel.: 

Strany se dohodly a kupujici urcil, ze osobou opravnenou k jednani za kupujiciho ve vecech, 
ktere se tykaji teto smlouvy a jeji realizace je: 
Jmeno: xxxx
email: 
tel.: 

Veskera korespondence, pokyny, oznamenf, zadosti, zaznamy a jine dokumenty vznikle na 
zaklade teto smlouvy mezi smluvnimi stranami nebo v souvislosti s ni budou vyhotoveny 
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v písemné formě v českém jazyce a doručují se bud' osobně nebo doporučenou poštou, faxem
či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.
Záruka na jakost

6.1. Minimální záruka na zařízení je touto smlouvou stanovena na dobu 5 let. Záruční doba počíná
běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží
kupujícím.

6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Závada může být
řešena opravou nebo dodávkou náhradního dílu, ale vždy nejpozději do následujícího
pracovního dne od ohlášenízávady v pracovní době (8 hodin denně, 5 dnů v týdnu, následující
pracovní den). V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je kupující dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po
její odstranění prodávajícím.

6.4. Reklamaci Ize uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.5 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením přístroje.

6.6. Kupující může místo záruční opravy požadovat odstranění reklamačních vad dodáním
náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle ČI. 6.2. této smlouvy.

Vll.
Sankční ujednání

7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý j jen započatý den prodlení.

7.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení
s úhradou faktury.

7.3. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý
započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čí. 6.2. této smlouvy.

7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní
ceny).

7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

i
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VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

8.2. Smlouvu je možné ukončit:
a) písemnou dohodu smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy.

8.3. Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této
smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se
zejména považuje:
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po

dni splatnosti příslušné faktury,
b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná

nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této
smlouvy,

c) na straně prodávajícího, postupuje-[i prodávající při plnění smlouvy v rozporu
s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními
předpisy.

8.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti
smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

iX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy

9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnánísporu ani do 30 pracovních dnů po jeho
prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým
nárokem k příslušnému soudu.
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9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda 
ze smluvnfch stran obdrzi po 2 (dvou) stejnopisech. 

9.6. Nedflnou soucastf teto smlouvy jsou nasledujicf prflohy: 
a) Prfloha c. 1- Technicka specifikace

9.7. Prodavajfcf bezvyhradne souhlasf se zverejnenim plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
prfstupu k informacfm, ve zneni pozdejsfch predpisu. Prodavajfcf rovnez souhlasi se 
zverejnenfm plneho znenf smlouvy die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podmfnkach 
ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru 
smluv), ve zneni pozdejsfch predpisu. 

9.8. Prodavajfcf bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c. 
320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Prodavajf cf je povinen plnit 
povinnosti vyplyvajicf pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona 

9.9. Smluvnf strany prohlasujf, ze si smlouvu pred jejfm podpisem precetly a s jejfm obsahem bez 
vyhrad souhlasi. Smlouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

V Praze cine 2 1 -11- 2019 

Za kupujicfho: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Karel Pubal, Ph. D. 
kvestor 

�H �CESKA 
, · � � z�n�ohsK.A 

lilJl'!ERZITA 

V PRAZE (2) 

Provefeno pravnim odd. CZU v Pra 

6 

V Praze cine J,S-. H Jo fl

Za prodavajfcfho: 
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5 Technická specifikace
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5.1 Škálovatelný rozšiřující modul HPE StoreEver MSL6480
Pásková knihovna HPE StoreEver MSL6480 má škálovatelnou architekturu, která vám umožní

zvyšovat její kapcitu s růstem - jednoduše přidejte nové moduly, abyste zvýšili kapacitu a výkon, aniž
byste investovali do zcela nové knihovny. V případě potřeby jsou aktualizace rychlé a nepřerušující.

Měřítko ve svislém směru od 80 do 560 slotů pro kazety a Ize pak do ní uložit až 8,4 PB v
jednom 19" stojanu; přidat Ize mezi 1 až 42 LTO-8, LTO-7, LTO-6 nebo LTO-5 poloviční výšky SAS nebo
FC mechanik pro rychlosti až 60,4 TB / hod.

Můžete snadno spravovat instalace rozšiřujících modulů, protože se snadno konfigurují a
odstraňují. HPE MSI-6480 je vybaven dotykovým ovládacím panelem s průvodci pro snadnou instalaci
a konfiguraci.

5.2 Nabízená konfigurace
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popis ks
HPE MSL6480 Scalable Expansion Module 1
HPE MSL LTO-8 FC Drive Upgrade Kit
HPE 5Y Foundation Care NBD Service
HPE MSL6480 Expansion Support




