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Číslo smlouvy objednatele: 905/2020- SML Číslo smlouvy dodavatele: 20-02028-2830

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:

2. Poskytovatel:

XANADU a.s.
Sídlo: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
Zapsán: V OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555
Jednající/Zastoupený:
IČ: 14498138
DIČ: CZ14498238
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout službu Prodloužení podpory u 5 ks
serverů a 4 ks diskových polí Hewlett-Packard v délce 3 roky nebo do ukončení podpory výrobcem,
čemuž odpovídá povinnost objednatele za dané služby dodavateli zaplatit sjednanou cenu.

Poskytovatel poskytne objednateli tuto službu:
- Následné servisní služby garantované výrobcem se zachováním SLA pro následující

zařízení:
- HPE Foundation Care NBD SVC pro 5 ks serverů HP ProLiant DL360p Gen 8: CZJ415033D;

CZJ415033C; CZJ415033B; CZJ4150339 a CZJ4150338.
- HPE Collaborative Remote Support pro 5 ks serverů HP ProLiant DL360p Gen 8: CZJ415033D;

CZJ415033C; CZJ415033B; CZJ4150339 a CZJ4150338.
- HPE Foundation Care 24x7 SVC pro 4 ks diskových polí HP Store Virtual 4330: CZJ4130062;

CZJ414006D; CZJ4140136 a CZJ415003G.

Předmět smlouvy je dále specifikován v příloze této smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

II.
Rozsah služeb servisní podpory

1. Vyslání technika a/nebo dodání záručních dílů na místo podnikání zákazníka (Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, Brno) za účelem provedení nezbytných oprav a vyřešení problémů způsobených
vadami materiálu nebo zpracování podporovaného produktu.

2. Pomoc při vzdáleném řešení mnoha obecných problémů v rámci podpory, pokud tato možnost
existuje a zákazník souhlasí, kdy se technici firmy Hewlett-Packard přímo připojují k systému
uživatele pomocí bezpečného internetového připojení, aby urychlili a zlepšili proces řešení problému.

III.
Doba a místo plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do : 30. 4. 2023
2. Místem servisu je sídlo objednatele (Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno).

IV.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají celkovou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenu plnění ve výši
329 934 Kč bez DPH na dobu 3 let.

2. Cena za služby bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury.

3. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni
zdanitelného plnění.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

V.
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Výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět
bez uvedení důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná první den následujícího
kalendářního měsíce po obdržení písemné výpovědi druhou smluvní stranou. V pochybnostech se
má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

VI.
Ostatní ujednání

1. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne
uveřejněním v registru smluv.

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

V Brně dne: 18. 5. 2020 V Praze dne: 11. 5. 2020

Za objednatele: Za dodavatele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s. p. XANADU a.s.

generální ředitel předseda představenstva
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