
Dodatek č. 1

K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA ROZVOJ OTS VŘ VZS

č. 1910400126

i.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
zastoupená

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:

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

160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“)
a

Vojenský technický ústav, s.p.,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: ly, 197 00 Praha 9
zastoupený itelem
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
oprávněna jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech te

oprávněna jednat ve věcech e

adresa pro doručování kores
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 - Kbely
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Mobil: +420602807288, fax: +420255708463, e-mail: reklamace@vtusp.cz 
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 1910400126 uzavřené mezi nabyvatelem 
a poskytovatelem dne 2. 7. 2019 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1 (dále jen „dodatek“).

I.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z technických požadavků ve 
vztahu k certifikaci informačního systému CSI (CRC System Interface).

II.
Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Příloha č. 6 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 (třech) listech a 2 (dvou) přílohách o 9 
(devíti) listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku 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 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

6. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy:
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace plnění smlouvy
Příloha č. 2 Rozklad ceny

6 listy
3 listy

V Praze dne 3.K .2019 V Praze dne .2019

Za nabyvatele: Za poskytovatele:

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha S

!C 24272523, OlC C224272523
15
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Příloha č. 1 dodatku č.l, ke smlouvě č. 191040126
Počet listů: 6

Podrobná specifikace předmětu plnění smlouvy

1. Pořízení HW - Pracoviště CSI

Podrobný popis požadovaných prvků hardware:
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G. Přepínač datový - 1 kus
CISCO 9300-24T nebo vhodná náhrada

H. Směrovač datový - 1 kus
CISCO 4331 nebo vhodná náhrada

Jedná se o konkrétní typy přepínačů a směrovačů z hlediska zabezpečení homogenity 
a slučitelnosti místní sítě LAN a již provedeném proškolení technických pracovníků na systém 
CISCO.

I. Rozvaděč datový osazený - 1 kus
Součástí datového rozvaděče je kabeláž, drobný spojovací materiál, modemy a KVM 
switch:
Modem - 8 kusů
LINK 1/LINK 11B/ ATDL-1 standalone Modem (Linkl TADIL B Modem)

KVM switch - 1 kus __________________
Minimální konfigurace - Atén CL-1008

LCD KVM Switch 8-port KVM PS/2 + USB, rack,

17 "LCD, OSD, touchpad, keyboard

Podrobný popis požadovaných prvků software:

J. Microsoft Windows Server 2019 nebo novější Standard (počítáno na server 16 jader) - 4 licence

K. Microsoft Windows Server 2019 nebo novější CAL, Device CAL - 13 licencí

L. Office 2019 nebo novější Professional - 13 licencí

M. Microsoft Windows Enterprise LTSC 2019-13 licencí

N. Antivirový program McAfee pro PC/NB s managementem EPO - 171icencí + 1 rok podpory

O. Acronis Backup 12.5 nebo novější edice for Microsoft Windows Server - 4 licence

Poskytovatel je povinen dodat potřebnou kabeláž k provedení kompletní instalace HW (patch 
cords UTP CAT6, optické kabely).

Konfiguraci je poskytovatel povinen řešit umístěním pracovních stanic v datové skříni na 
technickém sále s vyvedením ovládání a zobrazení na pracovní místa operátorů.

Poskytovatel jev rámci plnění smlouvy povinen provést pořízení, instalaci, oživení, zahoření, 
testování HW a instalaci, konfiguraci, testování SW (COTS);

Nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy je poskytovatel povinen předložit návrh 
technického řešení s uvedením konkrétních typů HW komponent a s celkovým blokovým 
schématem IS CSI ke schválení řediteli VÚ 3255. Stanovisko k předloženému technickému
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poskytovatele.

a. Požadavky na předání majetku
Poskytovatel předloží technickou dokumentaci včetně kusovníků majetku s označením
jednotlivých položek a jejich popisu. Poskytovatel doloží písemně všechny zákonné
revize, které se na uvedená zařízení vztahují a revizní zprávy předloží nabyvateli -
pověřené osobě.

b. Požadavky na proškolení obsluh
Poskytovatel provede základní proškolení obsluh pro používání a údržbu zařízení.
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c. Požadavky na pozáruční opravy
K zajištění pozáručních oprav a zajištění provozuschopnosti dodávané techniky se
poskytovatel zavazuje dodávat náhradní díly všech komponent po dobu
minimálně 24 měsíců od jejího uplynutí a to v provedení shodném, nebo zpětně
kompatibilním. K zajištění pozáručního servisu bude uzavřena smlouva na pozáruční
servis.

d. Definovaný a všeobecně závazný standard
Zařízení musí splňovat normy EU - označení CE.

3. Požadavky na dodání dokumentace

Poskytovatel je povinen dodat průvodní a provozní dokumentaci v následujícím rozsahu:

■ návod k obsluze a údržbě (pro systém DSQOC),
* technický popis (pro systém DSQOC)
■ seznam předmětů v soupravě,
■ instalační dokumentace k veškerému SW (bude-li dodán např. komerční, či firemní SW

k zařízením) - pro systém DSQOC i IS CSI.

Uvedenou dokumentaci dodat v tištěné podobě ve 2 výtiscích a dále v elektronické podobě
na 2 CD (DVD). Dokumentace bude dodána v českémjazyce, vyjma certifikátů a technické
dokumentace k HW a SW vybavení, která je výrobcem dodávána pouze v anglickém
jazyce.

4. Požadavek k uplatnění katalogizační doložky

Poskytovatel předá požadované podklady pro katalogizaci v souladu s katalogizační
doložkou uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy na majetek, který není dosud katalogizovaný:



6


