
EVROPSK UNIE MINISTERSTVO
* * Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
** * ** Integrovaný regionáln opera ní program ROZVOJ R

o ae c.
ke kupní smlouv ze dne 7. 8. 2019

uzav ený mezi t mito smluvními stranami: MUJ I P~~93HBQ

Obchodní firma/jméno a p íjmení: AUTOCONT, a. s.
Sídlo / místo podnikání: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IC: 04308697
DI : CZ04308697
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav , sp.zn B 11012
Zastoupená: Ing. Josefem St edou, editelem RC na základ plné moci
Bankovní spojení, v . ísla ú tu:
(dále jen „prodávající“)

a

M sto Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo nám stí 82, 514 01 Jilemnice
ICO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter, starosta
Tel. a fax:
(dále jen „kupující“)

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzav ely dne 7. 8. 2019 kupní smlouvu vedenou u kupujícího pod . SMLDI9000061, kterou

se prodávajicí zavázal pro kupujícího realizovat zakázku na dodávku s názvem „Vnit ní konektivita ZŠ Jana
Harracha v Jilemnici“ (dále jen „smlouva“).

2. Podrobný popis zm n závazku( ) ze smlouvy v etn konkrétního od vodn ni je uveden v p ílohách tohoto
dodatku.

lánek I.
P edm t dodatku

1. P edm t smlouvy se vzhledem k výše uvedenému dopl uje o dodávky, které nebyly v dob podpisu smlouvy
známy, prodávajici ani kupující je nezavinil a ani je nemohl p edvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na zm n ceny díla, která se navyšuje o
ástku 84810,00 K bez DPH.

3. Celkový p ehled zm ny ceny díla:

Kupní cena dle smlouvy bez DPH 886 200,00 K
Cena víceprací bez DPH 84 81 0,00 K

Cena m n prací bez DPH 0,00 K
Kupní cena po p po tení ceny zm n závazk ze smlouvy a 971 010,00 K
ode tení ceny mén prací bez DPH
DPH 203 912,10 K
Kupní cena po p ipo tení ceny stavebních prací a ode tení ceny 1 174 922,10 K
mén praci v etn DPH
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4. P vodní hodnota závazku ze Smlouvy inila 886 200,00 K bez DPH. Zm ny Smlouvy spo ívající ve
vicepracich iní ástku ve výši 84 810,00 K bez DPH. M n práce ini ástku ve výši 0,00 K bez DPH.
Hodnota dodate ných dodávek iní celkem 84810,00 K bez DPH, tj. 9,57 % p vodní hodnoty závazku a
tedy nep esáhne 10% p vodní hodnoty závazku.

5. Termín pro dodání zboží a pro p edání a p evzetí zboží z stává nezm n n a prodávající je povinen dodat a
vyfakturovat zboží v etn dodate ných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v terminu stanoveném
smlouvou.

6. Kupující uzavírá tento Dodatek . 1 ke Smlouv , kterým realizuje zm ny Smlouvy v souladu s ustanovením ~
222 odst. 4 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ«), když spl uje následující
podmínky dané tímto ustanovením:
Zm na nem ní celkovou povahu ve ejné zakázky — zm ny jsou realizovány nadále pouze za p vodním
ú elem díla daným Smlouvou a její hodnota je
a) nižší než ~nan ni limit pro nadlimitní ve ejnou zakázku a
b) nižší než 10 % p vodni hodnoty závazku ze smlouvy na ve ejnou zakázku na dodávky, která není

koncesí.

lánek II.
Záv re ná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedot ená z stávají v platnosti.
2. Nedílnou sou ástí tohoto dodatku jsou tyto p ílohy: 1) Zm nový list . 1; 2) Aktualizovaný položkový rozpo et
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ty ech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva obdrží prodávající.

4. Prodávající bere na v domí, že smlouvy s hodnotou p edm tu p evyšující 50.000 K bez DPH v etn dohod,
na základ kterých se tyto smlouvy m ní, nahrazují nebo ruší, zve ejní kupující v registru smluv z ízeném
jako informa ní systém ve ejné správy na základ zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající
výslovn souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv prodávajícím zve ejn n.
Prodávající prohlašuje, že skute nosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a ud luje
svolení k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá ú innosti podpisem poslední smluvní strany. V p ípad , že bude zve ejn n kupujícím
v registru smluv, nabývá však ú innosti nejd íve tímto dnem, a to i v p ípad , že bude v registru smluv
zve ejn n protistranou nebo t etí osobou p ed tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady
m sta Jilemnice . 42/20 ze dne 29.4. 2020.

P íloha . 1 - Zm nový list . 1
P íloha . 2— P íloha k ZL . 1

Prodávající: Kupující:
AUTOCONT, a. s. M sto Jilemnice

V Jilemnici dne. ~ ~.

základ plné moci

Ve 23

Ing.

2
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ZMĚNOVÝ LIST
Projekt: ZŠJ. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzděláváni
Název zakázky: Vnitřni konektivita ZŠ Jana Harracha v Jilemnici
Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004169
Smlouva: Kupní smlouva č. SMLD 19000061 ze dne 07.08.2019 Číslo ZL
Kupující: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice, lČ: 00275808
Prodávající: AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34,70200 Ostrava, IČ: 04308697 1.
Název ZL: Změny v dodávkách aktivních prvků (síťových přepínačů).

Změna umístěni rozvaděče.

VNITŘNĺ KONEKTIVITA ZŠ JANA HARRACHA V JILEMNICI
Předmět změny:

Dodání níže uvedených aktivních prvků vč. příslušenství pro zapojeni nad rámec původního rozsahu dle
kupní smlouvy:
2ks Aruba 2530 486 Switch (učebna PC a jazyků)
2ks Aruba 2530 246 Switch (učebna fyziky a chemie)
1l<s Aruba 2930F 246 4SFP Swch (nový prvek do serverovny - půda)
+ příslušenství SFP moduly 4ks, propojovací kabely

Změna umístěni rozvaděče.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

- Dodávka aktivních prvků do učebny PC a jazyků a do učebny fyzicky a chemie byla součástí jiné části
projektu, pro kterou byl vybrán jiný dodavatel a nabídl zařízení jiného výrobce, než jsou
AUTOCONTem navržené centrální přepínače.

- Aby byla zajištěna homogennost prostředí a jednotná síťová správa, došlo k vyjmutí aktivních prvků
pro učebny z dodávky jiného dodavatele a rozšířeni dodávky AUTOCONTu o tyto komponenty,
zároveň tak bude prostředí síťových přepínačů sjednoceno na platformě HPE Aruba, instalaci a
konfiguraci proveden jeden dodavatel.

- V průběhu koordinačních schůzek k realizaci projektu bylo dodatečně rozhodnuto o změně umístění
rozvaděče. Místo původně plánovaného umístění do učebny, rozhodl koordinační tým se souhlasem
zadavatele o umístění rozvaděče na půdu školy. Důvodem změny je hluk, který by vytvářela
v učebně provozovaná IT technika a narušovala by výuku. Umístěním na půdu vznikne samostatná
oddělená „serverovna“. Pro propojení serverovny a učeben bude do rozvaděče umístěn nový
přepínač Aruba 2930F 246 4SFP Swch, který nebyl součásti původního zadáni projektu.

Vliv změn na termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: Příloha k ZL Č. 1
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Podpis prodávajícího: Název prodávajícího: AUTOCONT, a. s.
Jméno/Funkce: Ing Jos f St eda, editel RC na základ plné moci

Datum: (1‘ ?.f.?P

S obsahem zm nového listu souhlasím.

Vyjád ení a podpis zástupce kupujícího:
Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic

Lubor Grund/technický dozor investora
S obsahem zm nového listu souhlasím.

29. 04. 2020
Datum



naaaa; Kalkulace k dodatku RCH-2020-Z016 P íloha k ZL . 1

Odb rateli plátce:

Dodavatel:

ZŠ Jana Harracha

AUTOCONT a.s., Smi ice : 04308697 DI : C704308697

Kontaktní osoba:

P edm t nabídky:
Datum zpracování:

1. P epína e HPE Aruba

Aktivní prvky pro ZŠ Harracha
16.4. 2020

Jednotka
(ks/rn)

Výsledná cena zahrnuje recykla ní poplatky a autorské odm ny.

Výše uvedená cena je platná ke dni p edložení této nabídky s ‚~ýhradou zm ny skute ných náklad dodavatele závislých na zm n
kurzu EUR v i CZK. Dojde-li

Za zhotovitele: Ing. Josef St eda

Za M sto Jilemnice: Mgr. Vladimir Richter

Pol. . položky Popis Jednotková cena ástka

J9775A [Aruba 2530 486 Switch (u ebna PC a jazyk ) 2 18 500,00 37 000,001
[J9776A [Aruba 2530 246 Switch (u ebna fyziky a chemie) 2 9 930,00 19 860,00!

OEM varianta

J4859D OEM 16 SFP LC LX 10km SMFTransceiver “ 600,00[ 2 400,00

Aruba 2930F 246 4SFP Swch (nový prvek do serverovna -

JL259A p da) 1 24 750,00! 24 750,00
UTP cat Se — 3m kabel 10 80,001 800,00

Celkem 84 810,00 K

ástka DPH (21%) 17 810,10 K

Celkem v etn DPH 102 620,00 K

ke dni objednáni/uzav eni smlouvy ke zm n kurzu EUR v i CZK o více než 3%, dodavatel má právo upravit
kupní cenu v závislosti na vývoji tohoto kurzu.

2 g, 04, 2020

Zbozi_dodatek_1 obchodní nabídka strana 1 z 1



Zadavatel: Město Jitemaice, Masanykeve naméstI 82, 51401 Jilemnice
Ucl‘azečnšzev: AUT000NT as.
It uchazeče: 04305697
Adr~sauchaze~e: 81db: Nurnepolal 3322134,70200 Ostrava Regiendini ceniurni OroSze. Nám, MIni 22, 503 03 zmiflz
Datum: 16.4. 2020

Vnitřní konektivita zš Jana Harracha V Jilemnici Příloho kZLČ. 1
. Jednotku

Pol, Č, poiožiry Popil (ks/rn) Jednotková cena Částka

Podpora monitoringu a logováni NAT (RFC 2663) provozu za účelem
1 dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení

1 18 520,00 KČ~ 18 520,00 Kč1

1 38 000,00 Kč! 38 000,00 KČ!

1 2 000,00 Kč~ 2 000,00 Kč1

1 . 4000,ODKči 4000,OOKČ1

1 400000Kč, 400000Kč!
: Monitorování P (lPv4 a Pse) datových tokú formou exportu provozních :

Informaci o přenesených datech v členěni minimálně zdrojové/cílová ‚P
adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či iCMP typl . RFCSSS4 nebo

S ekvivalent (např. Netrlow) .‘ systém pro monitorováni a uběr provozně-
lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i IAN) a to ‘

bez negativních vlivů nu zátěž a propustnost zařízeni 5 lvapacitou pro
‘uchování dat po dobu mininsálně 2 měsíců

~ Flow sonda a integorvaným kolektorem lx 101100/1000 včetně záruky naS 1 163790,00 Kč, 163 790,00
let, perametry viz, Technicka zprava .

10 Metalický TAP? Aggregation ‚ ‚ ‚ 1 36 800,00 Kč1 36 80000 Kč!
lx monitorovana linka, 2x mozittorovac, port vystup !

11 instalace, konfigurace 1 16 000,00 Kč1 18 000,00 Kč1
‚ Povinné řešenisystému správy uživatelů (Identity Management), 5).

2 centrální databáze identit (LOAP, AO, apod.) a jejivyu‘eiti pro autentizaci~ 1 luživatelů (žáci I učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu ‚

: 1k aiui, resp. síťovým službám.

~s~ pa metry ‚Thtc~~ 1 ‘ 102 510,00 Kč 102 510,00 Kč!
Záruka Stat N8D On-Site 1 :

IUPS 2200VA LCD SM 2U 230V, POU min. SxCl3, Network Management .

14 ‘Card, parametry viz, Technická zpráva 1 ‘ 35 312,00 Kč! 35 312,00 Kč!
‚záruka Stet, baterie 2 roky

15 IWun Svr 510 Core 2016 2Uc DI.? NL At CoreLic 8 720,00 Kč1 5 760,00 Kč1
16 Win Ssr CAL 2016 OLP NL AE User CAL 200 193)00 Kč1 38800,00 Kč1
17 Instalace, konfigurace 1 42 000,00 Kč1 42000,00 Kč1
18 IKonfigurace Vatidujici ONSSEC ra strazé škoty 1 6000,00 Kč1 6 000,00 Kč;

19 ! LogovánI přiztupu uživatelů do sitě umožňujici dohtedánlvazeb P adresa — 1 000,00 Kč, 4000,00 Kč‘!
ICas—Uzivatet ‘

Aktivní prvky (centrálnt směrovače a centrátni přepinače; Ut to) 5 ‚

20 !nebtokuiiciarchitekturou piepinaciho subsystému (wire speed), podpora ‚

1802.1QVLAN, podpora 802,12<, radius based MAC autentizace I :

L2~P~t€~tI přepín ače‘záru kss let, paramvtryviz. Techsická zpráva 2 ‚ 28 450,00 Kč1 56 900,00 Kč1
SFP LC LX Transceiver 2 ! 350,00 Kč; 700,00 Kč;

23 116 SFP LC LX Transceiver pro stávající NtTGEAt 2 4S0,tO Kč1 900,00 Kč1
‘9T]opt. Pazchcord SM e/125 S~‘LC 2m 4 700,00 Kč1 2 300,00 Kč1

25 instalace, konfigurace 1 12000,00 Kč1 12 000,00 Kč1
26 1 Aietivni prvky učebny a serverovna

27 iPřeplnač 4zport - Aruba 2530 486 Switch (ucebna PC a jazyků), 2 18 900,00 Kč1 37 000,00 Kč1
zárukastet

28 Preplnač 24porc - Aruba 2530 240 Switch (učebna fyziky a chemie) 2 930,00 Kč~ 19 850,00 Kči
zaruka Stet ‘

29 OEM varianta ‚ 4 600,00 Kč! 2400,00 Kč]
16 SFP LC LX 10km SMF Transceiver 1 ;

so ! Prepinac 24port - Aruba 29301- 246 453-P Swcls Inovy prvek do sei‘verovna ‘ ‘ 24 750,00 Kč1 24750,00 Kč1
‘ nodal. zeruka 5 tet ‘

31 IUTP cat Se — 3m kabel 10 . 80,00 Kč! 800,00 Kč1

Centralizovaná architektura správy will sítě (centrální řadič, centrální : :
‚ management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řeleni ‘ -

‚ 32 distrIbuce konflguracís podporou automatického rozhoženízátěže klientů,
~ mezi zpravoaané access pointy a automatickým laděnu kanálů ‘

a sOy signálu včetně detekce a reakce na non~Wl•Fl rutenfl ‚

~ 19‘ rozvaděč stojanový 45U/sOOzllOO skleněné dvaře Rozměr rozvaděče 1 19 690,00 Kč‘ 19650,00 Kčl
yOke 210cm, šiřka 80cm, hloubka 110cm) ‘ :

34 Vwazovacížlab drátěný do rozvaděče, vertikální 150x30 2 220,00 Kč! 440,00 Kč!
35 IPotíce ukládaci 19“ hloubka 450mm, roar, nosnost do 80kg 2 920,00 Kč! 1 040,00 Kč1
36 lLišta vkládacl EIP 29/20 66 33,00 Kč! 2 173,00 Kč!
37 IPatchcord UTP, Catse, 4páty, délka Sm, šedý, instalace do lišty 21 35,00 Kč! 735,00 Kč:

38 Bezdrátový přlszupový bod (AP),včeíně montážnlho kitu na zeď- záruka na 21 5160,00 Kč1 129 360,00 Kč1,
iS let, parametry viz, Techn,cka zprava ‚ . ‚

! UTM FireWall, 10 oGt 5J45 ports, 12865 990 onboard storage. parametry

1 2 iviz. Technická zpráva
1 leundlv na slet Sas NGRV, AV, Web filtr,Rack Mount
r‘UTM Firewall, lox GE 5J45 ports, 12806 550 onboard storage, parametry

! iviz, Technická zpráva ‘ Nw studená nálohs
~lnstalace, konfigurace

‘ i Konfigurace UTM FireWallu ‘ logováni přistupu uiivaeelů do zitě umoiňujici
J S ~ vazeb IP adresa —čvz — uživatel ato včetně ošetřeni v případě
I isdíených učeben (pracovnich manic apod.)
ĺ~“1Konfizurace Guest portálu na UTM Firewallu ‘řešeni dočasných přiztupů
! e l)hoseé, brigádnici, praktikanti, zákonni zástupci, externi subjekty, blokace
Hjwifi v určizám čase)
! 7 iKonfigurace na UTM Firewallu -podpora vzdáleného přístupu VPN)

1 ‘ 71665,00 Kč1 71665,00 Kč!

. aeávajiciho rozvaděče, Insealece nového rozvaděče, přesun ;
1, ~s vybaveni, Instalace Will, konfigurace, Inženýrská činnost, projekt 1 68000,00 Kč! 68000,00 Kč!
I skutečného provedeni

! celkem 971 010,0-0 Kč!

: částka DPH (21%) 203 912,10 Kči
Celkem včetně DPH 1 174 922,00 Kč1

KrFie . Přlloha Č. 6_Pelzžknfl rozpečou (souPis dvášvelsl,..daben vbchsáel eahldka obran, I Z 1


