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Provédéci smlouva é. 2020-009

E. j.: FNHK—S2147

k Rémcové dohodé na poi‘izovém’ licenci produktl‘i VMware

Nl’ie uvedeného dne, mésice a roku smluvm’ strany

Nézev: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové

zastoupeny: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c. — i‘editel

100: 00179906
DIC: CZ00179906
bankovni spojeni: Ceské nérodm’ banka

éislo fiétu: 24639511/0710

kontaktm’ osoba: Ing. Miroslav Prochézka

e-mail: MiroslaV.Prochazka@fnhk.cz

(délejen ,,Objednatel“)

na strané jedné

a

Nézev: AUTOCONT a.s.

se sidlem: Hornopolm’ 3322/34, 702 00 Ostrava

zastoupeny: —feditel RC VYchod, na zékladé plné moci

16:0: 04308697
DIC: CZO4308697
zapsané v obchodm’m rej sth’ku vedeném u rejstfi’kového soudu v Ostravé odd1’l B, vloika 11012

bankovm’ spojem’: Ceské spofitelna a.s.

6.1’Jétu: 6563752/0800

kontaktni osoba: Petra Pécaltové, intemi obchodnik

e-mail: petra.pacaltova@autocont.cz

(déle jen ,,Dodavatel“)

na strané druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivé jako ,,Smluvm’ strana“ a spoleéné jako ,,Smluvm’ strany“)

uzavfely tuto Provédécf smlouvu (déle jen ,,Provzidéci smlouva“) k Rémcové dohodé na

pof‘izovénl’ produktfi VMware ze dne 4. 11. 2020 (déle jen ,,Rémcové dohoda“) dle zékona é.

134/2016 Sb., 0 zadévém’ vefejnjzch zakézek, v platném zném’ (déle jen ,,ZZVZ“) a V souladu

s ustanovem'm § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve zném’ pozdéj§ich

pf‘edpisfi.



Smluvni strany védomy si vch zévazkfi v této Provédéci smlouvé obsaienYch a v L’lmyslu

by“: touto Provédéci smlouvou vézény, se dohodly na nésledujl'cim zném’ Provédéci smlouvy.

Preambule

1. Dne 4. 11. 2020 uzavfela éeské republika — Ministerstvo vnitra, se sidlem Nad Stolou

936/3, 170 34 Praha 7, 1630: 00007064 (déle jen ,,Centr2ilni zadavatel“) s Dodavatelem

Rémcovou dohodu, na zékladé ktere’ se Dodavatel zavézal dodévat Centrélnl’mu zadavateli

a Objednatelfim plném’ vymezené V Rémcové dohodé.

2. Podpisem Rémcové dohody se tak Dodavatel zavézal dodévat uvedené plném’ te’i

Objednateli uvedenému na titulnl’ strané této Provédéci smlouvy, a to za podml'nek

stanovenych v této Provédéci smlouvé a v Rémcové dohodé.

3. Na zékladé Rémcové dohody jsou uzavirény Provédéci smlouvy v souladu s postupem

upravenym v ustanovem' § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na zékladé pl’semné

vyizvy Objednatele k podém' nabidky adresované v§em Dodavatelfim uéinéné

prostf‘ednictvim elektronického néstroje ,,Nérodm' elektronicky néstroj“ (déle jen ,,NEN“)

dostupného na URL adrese: https://nen.nipcz.cz/profil/MVCR.

4. S ohledem na skuteénost, 2e nabidka Dodavatele byla v rémci minitendru vedeného dle

élénku II Rémcové dohody vyhodnocenajako neihodnéjél’, a za fiéelem sjedném’ dohody

o rozsahu konkrétm’ dodévky poiadované Objednatelem od Dodavatele, uzavfrajl' Smluvni

strany, v souladu s Rémcovou dohodou, tuto Provédécf smlouvu.

5. Smluvm’ strany se dohodly, is pojmy, uvedené v této Provédécx’ smlouvé velky'Imi pismeny,

majl' stejny vyiznam jako tyte’i pojmy, uvedené v Rémcové dohodé, neni-li déle vtéto

Provédéci smlouvé stanoveno jinak. Smluvm’ strany se déle dohodly, fie otézky,

neupravené v této Provédéci smlouvé, se fidi Rémcovou dohodou.

I.

Pfedmét Provfidéci smlouvy

1. Dodavatel se touto Provédéci smlouvou, v souladu s Rémcovou dohodou, zavazuje dodat

Objednateli plnénl' speciflkované v PFI’loze 6. l této Provédéci smlouvy.

II.

Cena za plnéni



1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnute'ho plnéni, a to vrozsahu

a zpfisobem stanovenym déle v této Provédéci smlouvé, zejména potom v jejl' Pf'l'loze 6. 1.

2. Smluvm’ strany se dohodly, ie cena za poskytnuti plnéni Dodavatelem dlc této Provédéci

smlouvy 6in1’ 605 252,44 Ké (slovy: ‘s'estsetpéttisicdvéstépadesétdva korun éeskych a 44

haléf'fi) bez DPH, tj. 732 355,45 Ké (slovy: sedmsettficetdvatisfctfistapadesétpét korun

éeskych a 45 haléfii) véetné DPH.

3. Podrobné vymezem’ celkové ceny za poskytnuti plném’ dle pfedchoziho odstavce tohoto

élénku Provédécf smlouvyje uvedeno v Pfiloze ('2. l této Provédéci smlouvy.

4. Ostatm’ podminky vztahujicn’ 56 k platbé ceny za plnéni poskytnuté Dodavatelem dlc této

Provédéci smlouvy, jakoi i lhfita splatnosti, jsou uvedeny v Rémcové dohodé.

III.

Doba a misto plnéni

1. Smluvm’ strany se dohodly, 2e Dodavatel je povinen dodat plném’ dle te’to Provédéci

smlouvy Objednateli nejpozdéji do 5 pracovm'ch dnfi 0d podpisu te’to Provédécf smlouvy.

2. Mistem dodém’ plném' Dodavatele dle te’to Provédéci smlouvyje sidlo Objednatele uvedené

na titulm’ strané této Provédéci smlouvy.

IV.
Doba trvém’ a ukonéem’ Provédéci smlouvy

1. Tato Provédéci smlouva naby’wé platnosti dncm jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami

a fiéinnosti dnem jejiho zvef'ejnéni v souladu se zékonem é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich

podml'nkéch L'léinnosti néktery’Ich smluv, uvefejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv

(zékon o registru smluv), v registru smluv, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi.

1. Tato Provédéci smlouva mfiie byt ukonéena vyihradné nésledujfcfmi zpfisoby:

a) uplynutim dobyjeji fiéinnosti;

b) pisemnou dohodou Smluvnich stran;

c) odstoupem’m Objednatele od této Provédécf smlouvy dle odst. 3 tohoto élénku

Provédéci smlouvy;

d) odstoupem’m Dodavatele od této Provédéci smlouvy dlc odst. 4 tohoto élénku

Provédéci smlouvy.

2. Objednatel mfiie od této Provédéci smlouvy okamiité odstoupit, pokud:

a) Dodavatel je v prodlem’ s poskytnutl’m jakéhokoliv plnéni dle této Provédéci smlouvy

p0 dobu delél' n62 patnéct (15) dnfi; nebo

b) Dodavatel je déle n62 patnéct (15) dnfi v prodlem’ s odstraném’m vad plnéni dle této

Provédéci smlouvy. Smluvm’ strany éim’ nespomYm, 26 chyby (bugy) softwarovSIch

produktfi spoleénosti VMware, dodz’wanjtch na zékladé této Provédéci smlouvy,



budou Dodavatelem odstrafiovény v souladu s pfislu§n51mi podminkami spoleénosti

VMware (v rémci VMware mySupport) a nepovaiujl' 56 2a vady plném’, pro které je

Objednatel oprévnén 0d této Provédéci smlouvy oprévnén odstoupit dle tohoto élénku

IV.3 pism. b) této Provédéci smlouvy;

c) kvalita éi jakost plném’ dodaného dle této Provédéci smlouvy opakované, tj. nejméné

3 krét, vykéie nii§i nei smluvenou kvalitu éi jakost;

d) Dodavatel poru§i svou povinnost dle této Provédéci smlouvy a nezjedné népravu ani

v dodateéné lhfité stanovenou mu Objednatelem, které nesmi byt krat§i deseti (10)

dnfi;

e) Dodavatel je v likvidaci nebo Vfiéi jeho majetku probihé insolveném’ fizem’, v némz

bylo vydaino rozhodnuti o l'lpadku, nebo byl insolveném’ névrh zaml'tnut proto, Ze

majetek nepostaéuje k fihradé nékladfi insolvenéniho Fizenl’, nebo byl konkurs zru§en

proto, fie majetek byl zcela nepostaéujici, nebo byla zavedena nucené spréva podle

zvléétnich prévnl’ch pf'edpisfi;

t) Dodavatel pfestane byt driitelem certifikace spoleénosti VMware v rozsahu

uvedeném ustanovenl' élénku VI odst. 1 pism. c) Rémcové dohody;

g) Dodavatel neni schopen poskytovatjakékoli plném’ dle te’to Provédéci smlouvy, a to

ode dne, kdy Dodavatel pisemné prohlési, ie nem’ schopen jakékoliv plném’

poskytovat;

h) Objednatel zjisti, ie Dodavatel nabizel, déval, pfijfmal nebo zprostfedkovéval

jakékoliv hodnoty s cilem ovlivnit chovém’ nebo jedném’ kohokoliv, at’ jiZ stétniho

fifednika nebo nékoho jiného, pfl'mo nebo nepfimo, v zadévacim fizenf této Provédécf

smlouvy, nebo pfi provédénl’ te’to Provédéci smlouvy, nebo zkresloval skuteénosti za

fiéelem ovlivném’ zadévaciho fizcm’ této Provédécf smlouvy, nebo provédéni te’to

Provédéci smlouvy ke fikodé Objcdnatele, véetné uiitx’ podvodnch praktik k

potlaéeni a sniieni vyhod volné a otevfené soutéie.

3. Dodavatel mfiie 0d te’to Provédéci smlouvy okamiité odstoupit v ph’padé:

a) prodlem' Objednatele s fihradou ceny plném’ dle této Provédécf smlouvy nebo jejl' éésti

po dobu deléi nei tl‘icet (30) dnfi;

b) poru§eni liceném’ch podminek ze strany Objednatele, vym ezenych v pfislu§n510h

licenénl’ch podminkéch spolcénosti VMware, kdy Objednatel nezjedné népravu ani

do tficeti (30) dnfi ode dne obdrieni pisemného upozomém’ Dodavatele na takové

poru§eni.

4. Odstoupem’m od Provédéci smlouvy nejsou dotéena ustanovem’ tykajfof se smluvm’ch pokut,

ochrany informaci, néhrady §k0dy a ustanoveni tykajfcich se takoch prév a povinnosti, z

jejichi povahy vyplSIvé, ie trvajl’ i p0 odstoupem’.



Objednatel

V Hradci Krélove’ dne [bude dlfiénS]

JakSIkoliv L'lkon, vedouci k ukonéem’ této Provédéci smlouvy, mus1’ by: uéinén v pisemné
formé aje fiéinny okamiikem jeho doruéem’ Dodavateli. Zékonné dfivody pro ukonéem’ této
Provédéci smlouvy nejsou shora uvcdcnjlm dotéeny.

VYpovéd’ a odstoupem’ 0d této Provédéci smlouvy ze strany Objednatele nesmi bYt spojeno
s uloiem’m jakékoliv sankce k tiii Objednatele nebo Centrélm’ho zadavatele.

V.
Ostatm' ujedném’

Ve§keré ujedném’ te'to Provédéci smlouvy navazujl' na Rémcovou dohodu a Rémcovou
dohodou se Fid 1', tj. préva, povinnosti 6i skuteénosti neupravene’ V te’to Provédécx’ smlouvé
se f'l'di ustanovem’mi Rémcové dohody.

V pfi’padé, 2e se ujedném’ obsaiené v te’to Provédécf smlouvé bude odchylovat 0d
ustanovem’ obsaZeného v Rémcové dohodé, mé ujedném’ obsaZene’ v této Provédéci smlouvé
pfednost pFed ustanovem’m obsaienYm v Rémcove’ dohodé, ovéem pouze ohledné plném’
sjednaného v této Provédéci smlouvé. V otézkéch touto Provédéci smlouvou neupravenSIch
se pouiiji ustanovem’ Rémcové dohody.

Jestliie se ukéie jakékoliv ustanovem’ této Provédéci smlouvy jako neplatné,
nevymahatelné nebo nefiéinné, nedotyké se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo
nefiéinnost ostatm’ch ustanovem’ te’to Provédéci smlouvy. Smluvm’ strany se zavazujl’
nahradit do 30 pracovm’ch dnfl od doruéem’ vyzvy jedné Smluvnl’ strany druhé Smluvm’
strané neplatné, nefiéinné nebo nevymahatclné ustanovem’ ustanovem’m platnYm, fiéinnym
a vymahatelnym se stejnym nebo obdobnjrm obchodm’m a prévm’m smyslem, pfl’padné
uzavfi't smlouvu novou. Smluvm’ strany se zavazujl’ poskytnout si navzéjem souéinnost
nezbytnou k I‘édnému splném’ jejich povinnostl' dle této Provédécf smlouvy.

Nedilnou souééstl’ této Provédéci smlouvyje nésleduj 1'c1’ ph’loha:

Pfiloha 6. l — Podrobné vymezem’ plném’ Dodavatele a vymczem’ ceny za plnénf;

Tato Provédécf smlouvaje uzaviréna smluvm’mi stranami elektronicky.

Na dfikaz toho, is Smluvm’ strany s obsahem této Provédéci smlouvy souhlasf, rozuml’ j1’
a zavazuji se kjejl'mu plném’, pfipojujl' své podpisy a prohlaéuji, Ze tato Provédéci smlouva
byla uzavFena podle jejich svobodné a véiné vfile prosté tl'sné.

Dodavatel

Ve Smificich dne
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prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr.h.c.
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. v MUDr.V|adim1rPaliEka “3 zaklade plne moc1Vladlmlr Pahcka CSc.dr.h.c
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PFI’Ioha E. 1

Podrobné vymezeni plnéni Dodavatele a vymezeni ceny za plnénl’

Kéd Cena :a kus
Cena celkem Sazba Cena celkem

produkt Nézev produktu PoEet 1: RE be:
v KE bez DPH DPH v KE véetné DPH

u DPH

Production

v56
Support/Subscriptio

mp- ” VMwa"? VSphere 18 16 272,59 292 906,62 21% 354 417,01
SSS-C

6 Enterprise Plus for

1 processor for1

year

Production

VR6-
Support/Subscriptio

0o25 " VMwére VReahze 8 32 056,37 256 450,96 21% 310 305,66
Operatlons 6

-P-SSS-c Advanced (25 03!
Pack) for 1 year

Production

vcss-
Svgort/Subcscriftion ware v en er

5512::-
Server 6 Standard

2 27 947,43 55 894,86 21% 67 632,78

for vSphere 6 (Per

Instance) for1 year

Celke 605 252,44 732 355,45
x x x

m K6 K6

Part No. Licence Key 58:32:; £222; PISS-at

VSG-EPL-P-SSS-C 4M605-2YK50-1 8K8E-00CH2-9RLH1 17.12.2020 16.12.2021 2

VSG-EPL-P-SSS-C 4M207-2YK90-J8U840KCH4-9WV01 17.12.2020 16.12.2021 2

VCSS-STD-P-SSS-C 15405—6015J_58A9A-0ROU6-3MKNH 17.12.2020 16.12.2021 1

VR6-0ADV25-P-SSS-C EN61P-030DL-J8V8J-OAGH4-9XOM1 17.12.2020 16.12.2021 4

VSG-EPL—P-SSS-C M1223-AY25K—K838H-0010M-2T615 17.12.2020 16.12.2021 4

VCSS-STD-P-SSS-C MM011-DCS17-2819A—09222—0RPHO 17.12.2020 16.12.2021 1

VSG-EPL-P-SSS-C 4H615—6YH42-58V84_0J3U4_8JLH1 17.12.2020 16.12.2021 2

VSG-EPL-P-SSS-C N04CJ-FYH DZ-68280-0K8HK-3E2J4 17.12.2020 16.12.2021 2

VSS-EPL-P-SSS-C H562J—AYH EO-6838J-0098K-3EP1 5 17.12.2020 16.12.2021 4

VSG-EPL-P-SSS-C 0H205-6YH50-N8U8E-03C80-8ETK5 17.12.2020 16.12.2021 2

VR6-OADV25-P-SSS-C T5221-433E6-L8K8T—08FKM-CT054 17.12.2020 16.12.2021 4-

Typ podpory:

0d servisnl’ organizace


