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2. Dodavatel se zavazuje dodat Objednatel :  
 

 
 

 
 

esory od 01.01.2020 do 30.9.2024  

 
 

Kupnı smlouva
č.j. Objednatele: ČÚZK-19266/2019 -24

Dodavatel: Objednatel:
GC System, a.s. ČR - Český úřad Zeměměřický
Špitáıka 41 a a katastrální

Pod sídlištěm 1800/9
BľnO 60200 182 11 Praha 8

Zastoupen:_ Jejímžjménem jedná: lng. Karel Štencel

ıčo: 63998076 ıčo: 00025712
Dıč: 0263998076 Dıč: nenípıátøe DPH
Banka dodavatele: KB Brno město Banka Objednatele: ČNB
Směrovací číslo:- Směrovací číslo: _
Číslo účtu:_ Číslo účtu:_

Režim závazkového vztahu se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník.

SMLUVNÍ STRANY SE DoHoDLY NA NÁSLEDUJícÍıvı:

Předmět plnění

1. Předmět plnění této Smlouvy je navýšení počtu aktivních procesorů v databázových
serverech s podporou a SW Iicencemi viz blíže v příloze1 této Smlouvy (dále jen
„p|nění“).

2. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli níže uvedené plnění:
o Rozšíření dvou serverů IBM Power E870 (v primárním datovém centru server SN

65FC503 a SN 65F0653 ) o procesory POWER8+ 4.026Hz, celkem o 5 procesorů
(trvalá aktivace)

o Poskytnutí HW podpory pro nově aktivovaných 5 procesorů pro servery Power E870
(2 ks v primárním datovém centru) od 01.01.2020 do 30.9 2024

o Poskytnutí licencí SW nutných pro rozšíření licenční pokrytí operačního systému AIX
a virtualizace PoWerVM o tyto nově přidané procesory od 01.01.2020 do 30.9.2024
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4. 

Poskytnutí rozšíření licencí SW Spectrum Scale pro nově aktivované procesory od
01.01.2020 do 31.12.2020
Poskytnutí rozšíření licencí TSM Storage manager pro nově přidávané procesory po
dobu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Plnění této smlouvy je v plném souladu se stávající podporou serverů a Dodavatel
dále tedy zajištuje:
Garanci servisu vlastními prostředky nebo prostřednictvím své partnerské servisní
organizace. Za kvalitu a včasnost provádění podpory odpovídá vždy Dodavatel,
Stanovení jediného objednávkového místo servisních zásahů pro všechna zařízení,
Zajištění komunikace v českém (případně slovenském) jazyce,
Zajištění dostupnosti podpory v režimu 24X7 (tj. možnost hlášení závad Objednatelem
na objednávkovém místě po dobu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu),
Garanci zahájení servisního zásahu pro všechna zařízení a všechny jejich dílčí
komponenty do 4 hodin od řádného nahlášení závady a ukončení servisního zásahu a
obnovení provozuschopnosti zařízení nejpozději do konce následujícího pracovního
dne po dni řádného nahlášení,
Plné hrazení veškerých nákladů podpory, s výjimkou nákladů na servisní zásahy
vyvolané neodbornou manipulací pracovníků Objednatele s instalovaným zařízením a
nákladů na zbytečný výjezd servisních pracovníků,
Přednostní provádění podpory v místě instalace zařízení. V případě výskytu závady,
jejíž odstranění z jakýchkoliv důvodů nebude na místě možné, je Dodavatel povinen
Objednateli bezplatně poskytnout nové náhradní zařízení (popřípadě náhradní díl) v
konfiguraci nejméně stejně funkční jako vadné zařízení (díl) tak, aby mohl Objednatel
řádně užívat plnění bez omezení do doby, než bude odstraněna vada. Jestliže dojde k
opravě, bude původní jednotka po opravě provedené v sídle servisní organizace
navrácena uživateli. Veškerá manipulace s majetkem bude protokolárně
zaznamenána,
Umožnění provedení zálohy dat ze zařízení před jejich opuštěním primárního nebo
záložního centra při servisním zásahu. Zálohu je nutné uschovat u Objednatele a
následně vymazat ze zařízení všechna data. Pro případy, kdy z technických důvodů
nebude možné tato data vymazat, je Dodavatel připraven k podpisu čestného
prohlášení, že plně přebírá zodpovědnost za případné zneužití těchto dat ze strany
svých pracovníků i třetích osob,
Součástí podpory je rovněž poskytnutí všech relevantních SW verzí SW nabízeného
výrobcem po dobu trvání podpory tak, aby zařízení fungovalo bez závad. Dodavatel se
zaváže, že bude informovat Objednatele o nových SW verzích a funkčnostech.
Dodavatel se dále zaváže, že bude získávat potřebné SW produkty legálním způsobem
za podmínek stanovených výrobcem zařízení. Dodavatel si je vědom, že je povinen
Objednateli prokázat, že řádným způsobem uzavřel dohodu o podpoře s výrobcem
zařízení tak, aby v případě závad na těchto zařízeních, které není Dodavatel schopen
sám odstranit, bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízeni. Zároveň je
Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce těchto zařízení a
znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
Plnění bude Dodavatelem poskytnuto způsobem a v rozsahu stanoveném v této
Smlouvě, jejích přílohách, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Navýšení počtu
aktivních procesorů v databázových serverech s podporou a SW licencemi“ a nabídce
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povinnosti. 

Dodavatele předložené v rámci této veřejné Zakázky. Plnění bude Dodavatel provádět
na profesionální úrovni v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným standardům pro
daný okruh činností.
Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti
stanovené v zadávací dokumentaci a jej ích přílohách a nabídce Dodavatele iv případě,
že nejsou touto Smlouvou výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto
Smlouvu, jakož ijednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu
se zadávací dokumentací, všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení
zadání veřejné zakázky a nabídkou Dodavatele předložené v rámci tohoto zadávacího
řízení.
Veškeré odchylky od Specifikace předmětu plnění podle předchozích bodů mohou být
prováděny Dodavatelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem.
Jestliže Dodavatel provede práce a jiná plnění nad tento rámec odsouhlasený
Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení.
Dodavatel poskytne na vlastní náklady právní servis včetně zastoupení Objednatele
v případě, že budou vůči Objednateli vzneseny jakékoli nároky před soudem nebo
mimo soud, pokud se tyto nároky vztahují na porušení práv duševního vlastnictví, jako
například patentových a autorských práv a obchodních značek, v důsledku používání
předmětu plnění dodaného Objednatelem dle této Smlouvy. Dodavatel uhradí veškeré
škody a náklady, které bude Objednatel povinen v důsledku výše uvedeného uhradit.
Toto zastupování bude poskytnuto v případě, že Dodavatel bude neprodleně písemně
informován Objednatelem o nároku uplatněném třetí stranou a budou mu ze strany
Objednatele poskytnuty potřebné informace a plná moc k zastupování Objednatele v
řízení o daném nároku.

Doba a místo plnění

Doba plněníje od 01.01.2020 do 31.12.2020, resp. 30.9.2024.
Místem plnění předmětu veřejné zakázkyje housingové centrum T-Mobile v Praze, kde
je umístěno primární datové centrum Objednatele.

Smluvní sankce

V případě prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě, je
Dodavatel po Objednateli oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 °/ø
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení s předáním plnění nebo jeho součástí má Objednatel právo
požadovat po Dodavateli slevu z ceny ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý
započatý den prodlení.
V případě nesplnění garantované úrovně podpory ze strany Dodavatele má Objednatel
právo požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý
pracovní den nedodržení fix-time. Maximální hodnota součtu smluvních pokut v rámci
kalendářního roku nepřekročí 30 % z celkové ceny plnění.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.
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1 699 566,-  2 056 475,-  
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Vznikem nároku na Smluvní pokutu není dotčen nárok Smluvní Strany na náhradu
vzniklé Škody přesahující poskytnutou Slevu Z Ceny či Smluvní pokutu.
Zaplacení Smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní Stranu povinnosti Splnit Své
Závazky.
Každá Ze smluvních Stran je oprávněna požadovat náhradu Škody i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou Se vztahuje Smluvní pokuta, a to v celém
rozsahu. Odstoupením od Smlouvy nárok Objednatele na Slevu z ceny či Smluvní
pokutu nezaniká.

Platební podmínky

Cena plnění zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k poskytnutí plnění, jakož i
veškeré náklady související.

řádku
Číslo Předmět 'nění Celková cena v Kč Celková cena v Kč

p bez DPH vč. DPH
Rozšíření Serverů o 5
aktivovaných procesorů
včetně podpory od
01.01.2020 do 30.9. 2024

1 699 566,- Kč 2 056 475,- Kč

Poskytnutí rozšíření licencí
SW Spectrum Scale pro

2 nově aktivované procesory 1,- Kč 1,21 Kč
od 01.01.2020 do
31.12.2020
Poskytnutí rozšíření licencí
TSM Storage manager pro

3 nově přidávané procesory 236 598,- Kč 286 283,60 Kč
od 01.01.2020 do
31.12.2020

4 Celková cena (1 + 2 + 3) 1 936 165,- KČ 2 342 760,- KC

2. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy, důkladně prošel zadávací
dokumentaci a všechny případně poskytnutá vysvětlení, zvážil všechny varianty
možného způsobu plnění zakázky a na základě těchto informací Stanovil cenu plnění
uvedenou do nabídky. Tato cena je maximální a nepřekročitelná a Dodavatel je
povinen za tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a předmětu této
Smlouvy, a to i v případě, že by se v průběhu plnění Smlouvy zjistilo, že ke splnění
účelu a předmětu této Smlouvyje nutné vynaložit další náklady nebo zvolitjiné postupy.
Smluvní Strany Se dohodly na bezhotovostním zaplacení na účet Dodavatele
bezprostředně po předání plnění. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od doručení
Objednateli.
Vystavená faktura bude mít náležitosti Stanovené zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.,
v platném znění a termín splatnosti 21 dnů po doručení Objednateli. Povinnost zaplatit
je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele na
účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není-li Smluvními stranami sjednáno
jinak.
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5. Nebude-li vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích
ustanoveních nebo bude Chybně vyúčtována Cena, bude taková faktura do data
Splatnosti Dodavateli vrácena k doplnění Scházejících údajů nebo k opravě
nesprávných údajů. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury S novou
dobou Splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba Splatnosti původní
faktury. Bude-li vadná faktura vrácena, přestává běžet původní doba splatnosti. V
takovém případě nedojde k prodlení S placením. Celá doba Splatnosti běží Znovu ode
dne doručení nově vystavené faktury na konkrétní fakturační místo.

Mlčenlivost

Smluvní Strany Se zavazují, že během plnění Smlouvy i po jejím ukončení budou
chránit důvěrné informace druhé Strany tak, jako chrání Svoje vlastní informace Stejné
důležitosti a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o kterých Se dozví
od druhé Strany v Souvislosti S plněním Smlouvy. Objednatel považuje mimo jiné Za
důvěrné veškeré technické informace o jeho vnitřním prostředí a technické detaily
týkající Se technické infrastruktury, které nejsou obecně známé, a dále takové
informace, které jím budou jako důvěrné výslovně označeny. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti Se považuje i nezajištění vymazání dat z pevného disku při servisním
zásahu a jejich zpřístupnění byt' nezaviněné, třetí osobě.

Odstoupení od Smlouvy

Strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení
Smluvní nebo zákonné povinnosti protistranou. Odstoupení od Smlouvy nabývá
účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení druhé straně.
Za závažné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele Se považuje zejména zpoždění
s řádným plněním dle Smlouvy (zejména pozdní dodání) delším než 7 pracovních dní.
Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní Straně. Odstoupením od
Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani
oprávněného nároku na zaplacení smluvních pokut resp. poskytnutí slev z cen.
Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o ochraně
informací a ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
zániku účinnosti této Smlouvy.
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Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných Za každou smluvní stranu osobou
nebo osobami oprávněnými jednatjménem smluvních stran.
Smlouva je podepisována elektronicky.
Spory vyplývající Z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé v
souvislosti s plněním mezi Objednatelem a Dodavatelem budou řešeny především
dohodou. Pokud k dohodě nedojde, budou spory projednávány před soudy České
republiky. V případě řešení sporů před soudem si smluvní strany sjednávají místní
příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla Objednatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění dle Zákona
č.340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

V Brně: V Praze:

Digitálně podepsal lngW POdepSalm
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NT - , I n Kare I DN: mám.“c=CZ.
o=GC System a.S. [IČ 64509826], ou=1300, ' o=ČR - Česk' úřad Zeměměřický a
ou=115,cn=|ng. katastrální [I 00025712j, Ou=100050,v

5n=_givenNflvnez- St I emailem
SerialNumber=P602339, title=m en Ce Datum12019.12.18 10:53:24 +01'00'
ü
Datum: 2019.12.18 08:08:09 +01 '00'

_ InQ- Karel Štencel
místopřeseda představenstva místopředseda



 
 

 
IBM System#1 Hardware 

Mno stv  Polo ka Popis polo ky S riov  slo 

1 9080-MME 9080 MODEL MME 0065FC5C3 

1 9080-MME-2146 PRIMARY OS - AIX 
 

2 9080-MME-5228 POWERVM ENTERPRISE EDITION 
 

1 9080-MME-9742 CUSTOMER INSTALL MES 
 

1 9080-MME-EH80 MT 9080 SPECIFY CODE 
 

2 9080-MME-EP80 1-CORE STATIC PROCESSOR 
ACTIVATION (CSE) 

 

    

    
IBM System#1 Software 

Mno stv  Polo ka Popis polo ky S riov  slo 

1 5765-G98 IBM AIX 7 STANDARD EDITION 0065FC5C3 

2 5765-G98-T7UVA5 PER PROCESSOR POWER7/8 - 
MEDIUM 

 
1 5765-VE3 IBM POWERVM ENTERPRISE 

EDITION V3 
0065FC5C3 

2 5765-VE3-T8J5GB PER PROCESSOR CORE N/C 
(MEDIUM) 

 
1 5773-PVE 3-YEAR SWMA FOR 5765-PVE/VE3 0065FC5C3 

2 5773-PVE-U0VTC5 PER PROC SW MAINT 
REGISTRATION (MEDIUM) 

 
1 5773-SM3 3-YEAR SWMA FOR 5765-

C34/E61/E62/G03/G62 
0065FC5C3 

2 5773-SM3-T0ZDC4 PER PROCESSOR 3 YR SWMA 
MEDIUM POWER 7 R 

 

    

    
IBM System#1 Hardware 

Mno stv  Polo ka Popis polo ky S riov  slo 

1 9080-MME 9080 MODEL MME 0065FC653 

1 9080-MME-2146 PRIMARY OS - AIX 
 

3 9080-MME-5228 POWERVM ENTERPRISE EDITION 
 

1 9080-MME-9742 CUSTOMER INSTALL MES 
 

1 9080-MME-EH80 MT 9080 SPECIFY CODE 
 

Příloha č. 1

Množství

N
4
4
|
\
)
4
4

Množství

Množství

4
4

0
0
4

4

Položka

9080-MME
9080-MM E-2146
9080-MME-5228
9080-MME-9742
9080-MME-EH80
9080-MME-EP80

Položka

5765-G98
5765-G98-T7UVA5

5765-VE3

5765-VE3-T8J5GB

5773-PVE
5773-PVE-UOVTC5

5773-SM3

5773-SM3-TOZDC4

Položka

9080-MME
9080-MM E-2146
9080-MME-5228
9080-MME-9742
9080-MME-EH80

Popis položky

9080 MODEL MME
PRIMARY OS - AIX
POWERVM ENTERPRISE EDITION
CUSTOMER INSTALL MES
MT 9080 SPECIFY CODE
1-CoRE STATIC PROCESSOR
ACTIVATıoN (CSE)

Popis položky

IBM AIX 7 STANDARD EDITION
PER PROCESSOR POWER7/8 -
MEDIUM
IBM POWERVM ENTERPRISE
EDITION V3
PER PROCESSOR CORE N/o
(MEDIUM)
3-YEAR sWMA FoR 5765-PvE/VE3
PER PRoo SW MAINT
REGISTRATıoN (MEDIUM)
3-YEAR SWMA FOR 5765-
C34/E61/E62/G03/(362
PER PROCESSOR 3 YR SWMA
MEDIUM POWER 7 R

Popis položky

9080 MODEL MME
PRIMARY OS - AIX
POWERVM ENTERPRISE EDITION
CUSTOMER INSTALL MES
MT 9080 SPECIFY CODE

Sériové číslo

0065FC503

Sériové číslo

0065FC503

0065FC5C3

0065FC503

0065FC5C3

Sériové číslo

0065FC653



3 9080-MME-EP80 1-CORE STATIC PROCESSOR 
ACTIVATION (CSE) 

 

    

    
IBM System#1 Software 

Mno stv  Polo ka Popis polo ky S riov  slo 

1 5765-G98 IBM AIX 7 STANDARD EDITION 0065FC653 

3 5765-G98-T7UVA5 PER PROCESSOR POWER7/8 - 
MEDIUM 

 
1 5765-VE3 IBM POWERVM ENTERPRISE 

EDITION V3 
0065FC653 

3 5765-VE3-T8J5GB PER PROCESSOR CORE N/C 
(MEDIUM) 

 
1 5773-PVE 3-YEAR SWMA FOR 5765-PVE/VE3 0065FC653 

3 5773-PVE-U0VTC5 PER PROC SW MAINT 
REGISTRATION (MEDIUM) 

 
1 5773-SM3 3-YEAR SWMA FOR 5765-

C34/E61/E62/G03/G62 
0065FC653 

3 
 
 
1 

5773-SM3-T0ZDC4 PER PROCESSOR 3 YR SWMA 
MEDIUM POWER 7 R 
 

IBM Spectrum Scale  
 

1 IBM-SERVICE-POWER SERVICE SUITE IBM POWER                       
C27313 

 

D1IWNLL 
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value 
Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months 

60 

D1IWELL 
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months 

60 

D1IVJLL 
IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months 

60 

 
 

 

 
 

3 9080-MME-EP80 1-coRE STATıc PROcEsSOR
AcTıvATıON (CSE)

Množství Položka Popis položky Sériové číslo

1 5765-G98 IBM AIX 7 STANDARD EDITION 0065FC653
3 5765-G98-T7UVA5 PER PROCESSOR POWER7/8 -

MEDIUM
1 5765-VE3 IBM POWERVM ENTERPRISE 0065FC653

EDITION V3
3 5765-vE3-T8J5GB PER PROcESSOR CORE N/c

(MEDIUM)
5773-PVE 3-YEAR SWMA FOR 5765-PVE/VE3 0065FC653

3 5773-PvE-uOvTcö PER PROc SW MAINT
REGISTRATION (MEDIUM)

1 5773-SM3 3-YEAR SWMA FOR 5765- 0065FC653
C34/E61/E62/GO3/(362

3 5773-SM3-TOZDC4 PER PROCESSOR 3 YR SWMA
MEDIUM POWER 7 R

1 IBM Spectrum Scale

1 IBM-SERVICE-POWER SERVICE SUITE IBM POWER
C27313

IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value 60
D1IWNLL Units (PVUS) License + SW Subscription & Support 12 Months

IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units 60
D1IWELL (PVUS) License + SW Subscription & Support 12 Months

IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units 60
D1IVJLL (PVUS) License + SW Subscription & Support 12 Months
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