
Smlouva na pořízení licencí softwarového nástroje pro

prediktivní analýzu a ověřování funkčnosti sít'ové infrastruktury

včetně zajištění následné maintenance

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami
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Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Ing. Martin Hollas, ředitel odboru provozu informačních a

komunikačních technologií

00006963

neplátce DPH

Česká národní banka

10006—7792703 1/0710

49kaiq3

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

_Key Account Manager,

na základě pověření ze dne 8.8.2018

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322

60193336

C260193336

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

27-4908440207/0100

d79ch2h

(Objednatel a Dodavatel jsou dále v této Smlouvě společně označováni jako „Smluvní strany“ a

jednotlivě jako „Smluvní strana“)



1.

Preambule

Objednatel prohlašuje, že:

. je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí důchodové

pojištění a zajišt'uje agendu nemocenského pojištění;

. je správcem informačního systému kritické informační infrastruktury podle zákona č.

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o

kybernetické bezpečnosti) (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“);

. splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Dodavatel prohlašuje, že:

. je podnikatelem dle ustanovení § 420 a nás|. Občanského zákoníku;

. splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem pořízení software k zajištění analýzy sít'ových výpadků.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele práva k užívání Softwarový

nástroj IP Fabric pro prediktivní analýzu a ověřování funkčnosti sít'ové infrastruktury (dále jen

„Software“) pro 1 000 zařízení, včetně poskytování podpory a pravidelného update (dále jen

„Maintenance“) v délce 12 kalendářních měsíců (dále jen „licenční rok“) po dobu 4 po sobě jdoucích

licenčních let (dále společně jako „Předmět plněníl).

Požadovaný Software je blíže specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za Předmět plnění Dodavateli cenu

dle čl. IV. této Smlouvy.

II.

Rozsah poskytovaných oprávnění

Dodavatel zajistí pro Objednatele práva k užívání Softwaru (at’ už ve formě udělení licence či

podlicence, případně zajištěním udělení licence či podlicence třetí stranou) v rozsahu uvedeném

v dokumentaci k Softwaru (licenční ujednání), která je dostupná na webových stránkách

https://docs.ipfabric.io/, včetně Maintenance v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na specifikaci licence k Softwaru, jež je předmětem této Smlouvy,

následovně:

a) licence se sjednává jako licence nevýhradní;

b) časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových práv autora;

c) množstevní rozsah je 1 000 zařízení.

Dodavatel odpovídá za řádnou kvalitu a včasnost poskytovaného Předmětu plnění.

Dodavatel se zavazuje, že bude při poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy úzce

spolupracovat sObjednatelem a vdohodnuté formě konzultovat veškeré zásadní nebo

problematické otázky, a dále že bude bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o vzniklých

skutečnostech ovlivňujících poskytování Předmětu plnění.

Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem vstupovat do informačních systémů Objednatele bez

jeho výslovného souhlasu, ani se o to pokoušet.
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III.

Místo, čas a způsob plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli část Předmětu plnění spočívající v zajištění udělení

licence a poskytování Maintenance na první licenční rok do 10 pracovních dnů ode dne nabytí

účinnosti této Smlouvy. Oznámení o nabytí účinnosti této Smlouvy učiní Objednatel elektronickou

cestou prostřednictvím e-mailové pošty na adresu pověřeného pracovníka Dodavatele, kterým je

ke dni uzavření této Smlouvy

Maintenance bude Dodavatel Objednateli poskytovat kontinuálně po dobu 4 licenčních let s tím, že

na sebe budou jednotlivé licenční roky navazovat. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli licenční

klíč pro poskytování Maintenance na druhý, třetí a čtvrtý licenční rok nejpozději 10 pracovních dnů

před koncem předchozího licenčního roku.

Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění bude Objednateli Dodavatelem poskytován

elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové poš na adresu ověřeného racovníka

Objednatele, kterým je ke dni uzavření tétoSmlouvy“

Předmět plnění bude poskytován (dodáván) ve formě licenčních klíčů. Pro případ, že by nebylo

možné dodat Předmět plnění elektronickou cestou prostřednictvím e—mailové pošty, je Dodavatel

povinen dodat Předmět plnění (ve formě licenčních klíčů) písemně na adresu sídla Objednatele

uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to na své náklady a nebezpečí.

Objednatel potvrdí Dodavateli převzetí poskytnutých licenčních klíčů na předávacím protokolu

s uvedením jména, příjmení a podpisu oprávněné osoby Objednatele, a to v čitelné podobě.

Předávací protokol podepsaný Objednatelem bude Dodavateli zaslán ve formátu PDF elektronickou

cestou prostřednictvím e—mailové pošty na adresu, ze které byly Objednateli dodány licenční klíče.

IV.

Cena a platební podmínky

Celková cena za poskytnutí Předmětu plnění dle této Smlouvy je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy

a je stanovena jako cena konečná a maximální a nejvýše přípustná. Celková cena může být

překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající prokazatelný vliv na cenu Předmětu

plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

Rozpad celkové ceny za poskytnutí Předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy, a jedná

se o ceny nejvýše přípustné, konečné a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Smlouvy.

Výslovně se uvádí, že celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy zahrnuje veškeré

související náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy.

Platba za poskytnutí části Předmětu plnění spočívající v udělení licence a poskytnutí Maintenance

na první licenční rok bude provedena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury)

vystaveného Dodavatelem, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí této části

Předmětu plnění. Předáním a převzetím této části Předmětu plnění se rozumí řádné předání a

převzetí této části Předmětu plnění a současně podpis předávacího protokolu. Součástí daňového

dokladu (faktury) bude podepsaný předávací protokol.

Platby za poskytnutí části Předmětu plnění spočívající v poskytování Maintenance na druhý až čtvrtý

licenční rok budou provedeny Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

Dodavatelem, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí této části Předmětu plnění na

příslušný licenční rok. Předáním a převzetím této části Předmětu plnění se rozumí řádné předání a

převzetí této části Předmětu plnění a současně podpis předávacího protokolu. Součástí daňového

dokladu (faktury) bude podepsaný předávací protokol.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných

právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této Smlouvy.

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn

daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak
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10.

dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny za Předmět plnění; lhůta splatnosti

počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu

(faktury) Objednateli.

Daňový doklad (faktura) bude považován za uhrazený dnem připsání odpovídající částky na

bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

Objednatel nebude poskytovat Dodavateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny a Dodavatel poskytnutí

záloh či jiných, se zálohou srovnatelných plnění, nebude na Objednateli vyžadovat.

V.

Sankční ujednání a náhrada škody

Poruší-li Dodavatel závazek uvedený v čl. II. odst. 5. této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn

požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000,- Kč za každé takové porušení.

Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení Dodavatele

s poskytnutím části Předmětu plnění oproti termínu dohodnutému v čl. III. odst. 2. této Smlouvy,

a to ve výši 10 000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení Dodavatele

s poskytováním části Předmětu plnění oproti termínu dohodnutém v čl. III. odst. 3. této Smlouvy,

a to ve výši 10 000,— Kč za každý i započatý den prodlení pro každé jednotlivé porušení.

Poruší-li Dodavatel povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 6. této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn

požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje

souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní

pokuty Dodavateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Dodavatel Objednateli úrok

z prodlení ve výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských

fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízenfl).

V případě prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury) je Objednatel povinen

zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky určené Nařízením.

Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli

náhradu škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto

Smlouvou nebo vsouvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové

porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoli omezení

výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích, případně uvedením do

předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

VI.

Poddodavatelé

Dodavatel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztohoto

plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Dodavatel smí pouze po předchozím souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro provedení

části Předmětu plnění dle této Smlouvy.
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Přehled poddodavatelů Dodavatele, včetně částí Předmětu plnění, které bude Dodavatel

prostřednictvím poddodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této

Smlouvy.

VII.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná

a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vsouladu sustanovením § 2001 a násl.

Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného

porušení Smlouvy ze strany Dodavatele. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě

rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále

zejména prodlení Dodavatele s poskytnutím části Předmětu plnění oproti termínu uvedenému v čl.

III. odst. 2. této Smlouvy, prodlení Dodavatele s poskytnutí části Předmětu plnění oproti termínu

uvedenému v čl. III. odst. 3. této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od

počátku, poskytnutá plnění si Smluvní strany navzájem nevrací.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě významné změny kontroly nad

Dodavatelem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích), nebo změny nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění

podle této Smlouvy.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušené smluvní povinnosti ani ujednání, které

má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména

ujednání o způsobu a řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

Kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvu ukončit písemným oznámením o ukončení této

Smlouvy doručením druhé Smluvní straně. Písemné oznámení dle předchozí věty musí být druhé

Smluvní straně doručeno vždy nejméně 30 kalendářních dnů před koncem příslušného licenčního

roku, přičemž tato Smlouva, resp. závazky Smluvních stran v ní dohodnuté, na základě takového

písemného oznámení skončí uplynutím tohoto licenčního roku.

VIII.

Ostatní ujednání

Smluvní strany potvrzují, že jsou za ně oprávnění jednat:

Ve věcech smluvních:

za Dodavatele: e—mail:— tel:

za Ob'ednatele: e—mail:_tel.:

Ve věcech věcného plnění:

za Dodavatele: e—mail:_ tel:

za Objednatele:—e-maili— tel:_

Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na

takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková

změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění

o změně. Všechny dokumenty mající vztah k plnění dle této Smlouvy budou vždy podepsány

oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich pověřenými zástupci.
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Dodavatel je při poskytování Předmětu plnění povinen jednat vsouladu s platnými a účinnými

právními předpisy, zejména pak se zákonem o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcími

předpisy.

Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o významné změně kontroly nad

Dodavatelem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích), nebo změny nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění

podle této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, Že přijmou taková technická a organizační opatření, aby data, provozní

údaje a jiné informace byla předávána v takovém formátu, ve kterém by nemohlo dojít k jejich

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu.

Dodavatel se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

a ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

IX.

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv 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),

Objednatelem.

Dodavatel souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu Objednatele (jako zadavatele

veřejné zakázky), v registru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas

s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní

předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle

jiných právních předpisů.

Dodavatel (včetně jeho případných poddodavatelů) souhlasí stím, aby subjekty oprávněné dle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu

vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Dodavatel podrobí takové kontrole a bude působit jako

osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole.

Postoupení práv bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany se nepřipouští. Smluvní

strany se dále dohodly, že jakákoli vzájemná pohledávka některé Smluvní strany vůči druhé Smluvní

straně nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany jednostranně započtena

oproti vzájemné pohledávce této druhé Smluvní strany vzniklé na základě této Smlouvy nebo

v souvislosti s ní.

Stane—li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost

a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo

neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ujednáním,

které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či

neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně

vyhotovených a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou.

Pokud sevSmluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným

soudem Ceské republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského

zákoníku.

Práva a povinnosti výslovně vtéto Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními

předpisy Ceské republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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10.

11.

12.

13.

 

Dodavatel:

02 Czech Republic a.s.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Dodavatele uznávaným

elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí této Smlouvy představují tyto Přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace požadovaného Softwaru; [v příloze Dodavatel doplnil přesný rozsah a

popis poskytované Maintenance]

Příloha č. 2 — Specifikace ceny; [v příloze Dodavatel doplnil pouze zeleně podbarvená pole a přesný

typ software v poli A8]

Příloha č. 3 — Přehled poddodavatelů Dodavatele. [přílohu doplnil Dodavatel]

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a dále

prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné

vůle, prosté omylu, bez nátlaku či v tísni některé ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své

podpisy, resp. podpisy svých řádně oprávněných zástupců.

Objednatel:

Česká Česká

sociálního zabezpečení

Martin

Hollas

. ,
republika - sprava

Digitally signed by

DN: c=CZ, 2,5.4.97=NTRCZ-60193336,

0:02 Czech Re ublic a.s. [IČ 60193336],

ou=71939,cn:—
sn=-givenName=_

seriaINumber=P670917

Date: 2020.03.04 13:01:56 +01 Y00Y

Digitálně podepsal

Martin Hollas

Datum: 2020.05.07

10:21:13 +02'00'

 
 

Jméno a příjmení:_

Funkce: Key Account Manager

Datum:

Místo: Praha
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Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace požadovaného Software



Příloha č. 1 Smlouvy

1. Požadavky na Software

Software musí splňovat minimálně tyto požadavky:

1. Software musí poskytovat následující funkcionality:

. dokumentaci a mapování síťové infrastruktury

. vyhodnocení a kontrolu stavu síťových protokolů a technologií

. kontrolu provozního záměru a odhalování skrytých rizik

. automatické diagramy a vizualizaci síťové infrastruktury

. dynamickou vizualizaci směrovacích protokolů a přepínaných instancí

. vyhodnocení změn a sledování historického vývoje sítě

. prediktivní identifikaci zdrojů výkonnostních nedostatků a ztrátu produktivity

. usnadnění celkové správy přenosové infrastruktury

2. Poskytované w'stupy

. Tvorba historické a aktuální technické dokumentace sítě (Site Low Level Design) ve formátu

MS Word.

. Soupis zařízení včetně všech rozhraní, modulů, komponent a jejich sériových čísel,

produktových čísel, verzi softwarů, a sledování jejich změn v čase.

. Úplné objevení aktivních prvků síťové infrastruktury bez nutnosti používat skenování nebo

ručně zadávat síťové adresy nebo rozsahy.

. Rozdělení sítě do logických celků (poboček) na základě vazeb směrovacích a přepínacích

síťových protokolů.

. Lokalizace a mapování připojení uživatelů a zařízení včetně hraničních portů, přilehlých VLAN

instanci, směrovačů, znázorněné jak v grafické, tak tabulkové podobě.

. Poskytnutí detailních informací o platformách (FW cluster, FEX, vPC, VDC, PoE, Stack), o

směrovacích protokolech (RIP, EIGRP, OSPF, IS—IS, BGP), o přepínacích protokolech (802.1d,

802.15, 802.1w), o adresaci (IP, MAC, NAT), o zabezpečení sítě (AAA, ACL, Object Group,

Zone-Based Firewall, 802.1X, IPSec, DMVPN) aplikovaných a nakonfigurovaných QoS

pravidlech, o správě sítě (AAA, NTP, Flow, Logging, SNMP, Port Mirroring), o síťové virtualizaci

(MPLS, VXLAN, VLAN, VRF) a dalšich síťových protokolech a technologiích.

3. Vyhodnocení stavu sítě a prediktivní analýza

. Informace o milnících Životního cyklů zařízení.

. Průběžná kontrola a vyhodnocení konzistence zapojení agregovaných linek (port—channelů),

včetně přehledu rozkládání zátěže pro odhaleni neoptimálně využitých linek.

. Průběžná kontrola a vyhodnoceni stavu Power over Ethernet a spotřebu pro zařízení a

jednotlivé porty.

. Průběžná kontrola a vyhodnocení nastavení a stavu FW clusterů, stohů přepínačů (StackWise),

a Virtual Port Channel platforem.



Průběžná kontrola a vyhodnocení stavu všech Spanning—Tree instancí na všech zařízeních a

portech, včetně kontroly nasazených ochranných mechanismů (PortFast, BPDU Filter, BPDU

Guard, Root Guard).

Průběžná kontrola shody seznamů povolených VLAN na protilehlých rozhraních typu “trunk".

Průběžná kontrola konzistence MTU (povolené velikosti přenesených rámců) na všech L2 a L3

aktivních sít'ových spojeních.

Průběžná kontrola a vyhodnocení nasazených FHRP protokolů v síti včetně všech

participujících zařízeních a s detekcí dual-active stavu a kontrolou optimálnosti nastavení

priorit v návaznosti na podloženou spanning-tree topologii.

Průběžná kontrola a vyhodnocení všech nakonfigurovaných QoS a HQoS pravidel pro marking,

policing, shaping, queueing a WRED s informací o pravidlech aplikovaných v síti, včetně

statistik o přenesených a zahozených datech.

Možnost definovat vlastní průběžné kontroly chování sít'ových protokolů a technologií.

Reporty aktuální a historické sít'ové analýzy (Network Analysis Report) ve formátu MS Word.

4. Vizualizace a diagramy

Poskytnutí a průběžná aktualizace zobrazení topologie sítě, rozdělené do funkčních celků na

základě typu připojení.

Poskytnutí a průběžná aktualizace grafického zobrazení zapojení poboček (RIB, BGP, OSPF,

EIGRP, RIP, IS-IS, STP, CDP, LLDP, LDP, MPLS, VXLAN).

Poskytnutí a průběžná aktualizace grafického zobrazení zapojení uživatelů (MAC, STP, ARP).

Poskytnutí a průběžná aktualizace grafického zobrazení přepínané topologie všech spanning—

tree instancí, včetně blokovaných linek a kořenových přepínačů, a kontrol redundance

jednotlivých instancí.

Poskytnutí a průběžná aktualizace grafického zobrazení směrované topologie sítě včetně

jednotlivých protokolů, alternativních tras a kontrol redundance směrování.

Poskytnutí vizualizace všech možných aktivních cest mezi dvěma body v síti, včetně zobrazení

informací o použitém QoS a ACL na jednotlivých zařízeních a podrobností o konkrétním

rozhodnutí povolujícím nebo zakazujícím tento provoz.

Poskytnutí vizualizace cest bezdrátových klientů včetně mapování do fyzické topologie.

Kontrola redundance topologie.

5. Vyhodnocení změn

Průběžné sledování změn sít'ových spojení, topologie a adresace.

Průběžné sledování změn v konfiguraci sít'ových zařízení.

Poskytnutí možnosti porovnávání rozdílů v čase.

6. Integrace poskytnutých výstupů

Dostupnost úplně všech informací v systému prostřednictvím REST API s filtrováním a řazením v

dotazech pro integraci s dalšími systémy.

7. Podpora výrobců síťových prvků

Podpora následujících výrobců sít'ových zařízení: Cisco, HP, Extreme, Riverbed, Checkpoint, Fortinet,

a Huawei.

8. Podpora síťových prvků a operačních systémů

Cisco Catalyst 2900 XL, 3500XL

Cisco Catalyst 2940, 2950/G/SX, 3550
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. Cisco Catalyst 2960, 3560, 3750, all variants G/E/L/X/S/CX and derivatives

. Cisco Catalyst 3650, 3850

. Cisco Catalyst 4500, 4900, 6500

. Cisco 2500, 2600, 1700, 3700, 4000, 7200

. Cisco ISR, ISR G2, ISR 4K

. Cisco ASR 900, 1000, 9000

. Cisco 7600, 10000, 12000

. Cisco CRS

. Cisco Nexus 1000v, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000

. Cisco ASA 5500

. Cisco WLC 4400, 5500

. Cisco SG300

. Riverbed Steelhead

. HPE 1910, 1920, 1950, 2900, 5100, 5500, 5700, 5900, 10500

. HPE Aruba/ProCurve

. Checkpoint 3000, 5000

. Huawei VRP

Podpora konkrétních operačních systémů aktivních prvků:

Cisco IOS 10.x, 11.x, 12.x, 15.x

Cisco IOS 12.25, 12.ZSB, 12.ZSR,

Cisco Catalyst IOS 12.1, 12.2, 12.ZSG, 12.ZSE, 12.ZSX

Cisco IOS-XE 3S, R2

Cisco NX—OS 5.x, 6.x, 7.x, 8.x

Cisco IOS-XR

Cisco SG 1.3.x, 1.4.x

Riverbed RiOS

HP Comware v5, v7

Checkpoint Gaia

Ariesta EOS

Huawei VRP

2. Maintenance

Maintenance bude poskytována minimálně v tomto rozsahu:

. poskytování nových verzí a bezpečnostních update, včetně přístupu na webový portál výrobce

Software za účelem jejich staženi.

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

(g)

Zavedení produktu do IT infrastruktury zadavatele

Provoz produktu jako řešení ve virtualizovaném prostředí zadavatele

Navýšení verze, aktualizace a záplaty produktu

Prioritizace vývoje funkcionalit v plánovaném rozvoji produktu

Školení pověřených osob zadavatele v rozsahu 2MD/rok

Konzultace případů použití a asistence s integrací produktu do zavedených procesů pro

účel automatizace v rozsahu 2MD/rok

Reakce dodavatele na dotazy, které souvisejí sinstalací, konfigurací či standardním

užíváním Produktu, a které je možné vyřešit: (i) nasměrováním uživatele k příslušné

dokumentaci či jiným zdrojům informací, (ii) poskytnutím stručných rad pro instalaci,

konfiguraci či práci s Produktem. Podpora se poskytuje v režimu 5x8, tj. v pracovní dny

vždy od 9:00 do 17:00.
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(h) IP Fabric se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby na dotazy odpovídal v co nejkratším

čase.

Odstraňování závad:

(a)

(b)

(C)

Kategorie závad dle priority:

Priorita 1. Kritická závada, jenž znemožňuje celkovou práci sProduktem. Uživatelské

funkce nejsou k dispozici.

Priorita 2. Závada celé komponenty Produktu (například chyba celkového zobrazování

diagramů, technologických tabulek apod.) nebo závada, která znemožňuje zobrazení

informací o podporovaném zařízení sít'ové infrastruktury (Chyba ve čtení parametrů

zařízení, tzv. Parsing Error).

Priorita 3. Jiná nekritická závada (například chybné zobrazení analytických informací pro

konkrétní podporovaný případ použití)

Priorita 4. Ostatní požadavky servisní podpory.

Garantovaná reakční doba IP Fabric:

Garantovaná reakční doba se počítá od nahlášení závady oprávněnou osobou na kontaktní

pracoviště IP Fabric.

Priorita 1: 4 hodiny v režimu 5x8.

Priorita 2: Následující pracovní den.

Priorita 3: Následující pracovní den.

Priorita 4: Následující pracovní den.

Garantovaná doba odstranění závady IP Fabric:

Garantovaná doba odstranění závady se počítá od nahlášení závady oprávněnou osobou a

je podmíněna dostupnosti vzdáleného přístupu. Bez vzdáleného přístupu doba odstranění

nemůže být garantována.

Priorita 1: 8 hodin v režimu 5x8.

Priorita 2: 5 pracovních dnů.

Priorita 3: Následující vydání revize Produktu, nejpozději však do měsíce.

Priorita 4: Dle požadavku.

 

Priorita Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4

 

 

Typ závady

Závada celé

komponenty

mmapříklad

chyba celkového

zobrazování diagramů,

technologických

tabulek apod.) nebo

závada, která Jiná nekritická Ostatní požadavg

znemožňuje zobrazení závada servisní podpory

informací o (například chybné

podporovaném zobrazení

Kritická závada zařízení síťové analytických

(Znemožňuje celkovou infrastruktury, informací pro

práci s produktem. případně funkcionality konkrétní

Uživatelské funkce podporovaného podporovaný případ

nejsou k dispozici.) zařízení použití)     
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Reakční doba

(Garantovaná

reakční doba se

počítá od nahlášení

závady oprávněnou

osobou na kontaktní

pracoviště IP Fabric) 4 hodiny v režimu 5x8

Následující pracovní

den

Následující pracovní

den

Následující pracovní

den

 

Doba nápravy

(Garantovaná doba

odstranění závady

se počítá od

nahlášení závady

oprávněnou osobou

a je podmíněna

dostupností

vzdáleného přístupu.

Bez vzdáleného

přístupu doba

odstranění nemůže

být garantována)   8 hodin v režimu 5x8 5 pracovních dnů  
Následující vydání

revize Produktu,

nejpozději však do

měsíce  Dle požadavku  
 

Garantované parametry se vztahují na celý Seznam podporovaných zařízení včetně funkcionalit (dle

Compatibility Matrix uvedený v dokumentaci)
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Příloha č. 2 Smlouvy

Specifikace ceny

 

Celková cena

bez DPH

(v Kč)

Předmět plnění

 

Licence IP Fabric pro 1 000 zařízení
 

Maintenance na první licenční rok
 

Maintenance na druhý licenční rok
 

Maintenance na třetí licenční rok
 

 
Maintenance na čtvrtý licenční rok

Celkem (celková nabídková cena)

  

 

 

 

 

21 % DPH Celková cena

celkem včetně DPH

(v Kč) (v Kč)

619 500,00 3 569 500,00

137 025,00 789 525,00

137 025,00 789 525,00

137 025,00 789 525,00

137 025,00 789 525,00
 

5 560 000,00 1 167 600,00  6 727 600,00  
 

Upozornění:

Z důvodu zapracování výpočetních vzorců do vzorového dokumentu, vyplní dodavatel POUZE čísla do

zeleně vybarvených buněk a upraví modře zvýrazněný text, přičemž obsah a vzorce ostatních buňek

nebude v žádném případě upravovat !
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Příloha č. 3 Smlouvy

Přehled poddodavatelů Dodavatele

Čestné prohlášení

Společnost 02 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022,

IČO 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

2322, jako dodavatel ve věci účasti na veřejné zakázce s názvem „Softwarový nástroj pro prediktivní

analýzu a ověřování funkčnosti sít'ové infrastruktury", vyhlášené zadavatelem ČR - Česká správa

sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963, oznámené ve Věstníku

veřejných zakázek pod evidenčním číslem 22020-000311, čestně prohlašuje, že:

má v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky tomuto poddodavateli:

Obchodní firma: IP Fabric s.r.o.

sídlo: Praha 2, Vinohrady, Francouzská 172/30

právní forma: společnost s ručením omezeným

identifikační číslo: 05223172

Prostřednictvím tohoto poddodavatele uchazeč zajistí realizaci plnění veřejné zakázky týkající se

dodávky licencí softwarového nástroje pro prediktivní analýzu a ověřování funkčnosti síťové

infrastruktury včetně zajištění následně maintenance, procentuální podíl na VZ je 95 %.

V Praze dne:

02 Czech Republic a.s.

Diiitalli signed by-

  DN: C=CZ,

2.5.4.97=NTRCZf60'| 93336, 0:02

Czech Republic a.s. [IČ 60193336],

ou=71939, cn

sn-givenName

serialNumber=P670917

Date: 20200304 13:02:26 +01 '00'

—Key Account Manager

na základě pověření ze dne 8.8.2018
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