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50054135 ' \ll/21:6. _ “%ness communjcation s.r.o., se sídlem Pod Všemi svatými 15, 301 00 Plzeň 
„one? © “\ __ “$a—amo: 26353717, DIC: CZ26135371 7, zastoupená Janem Ježkem, jednatelem, 
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Zýravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, se sídlem & Němcová 1931/6, 370 01 ČeSké- Budějovice“ 
ICO: 48199931, zastOUpená MUDr. Markem Slabým, MBA, LL.M., ředitelem 
(dále jen „kupující") 
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KUPNÍ SMLOUVU 
(evidenční číslo smlouvy: 21! ........... ..) 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy se rozumí dodání výpočetní techniky a souvisejících instalačních služeb dle specifikace. 
uvedené \: Příloze č.1. 

2. Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu plnění dle této smlouvy. Prodávající dodá kupujícímu výpočetní 
techniku (hardware a softwarové licence) a poskytne instalační siužby uvedené \: Příloze č. 1 této smlouvy v termínu 
do 120 (stodvaceti) dnů od podpisu této smlouvy oběma stranami. Místem dodání je lokalita kupujícího: výjezdová 
základna ZZS JčK Planá u Ceských Budějovic. 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na výpočetní techniku, speciňkovanou \! Příloze 51 této 
smlouvy. Ktomuto smí prodávající využít servisních stužeb výrobců výpočetní techniky nebo jejich “smluvních 
partnerů. 

3. Fráva a povinnosti kupujícího 

Po řádném dokončení dodávky ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy je kupující je povinen uhradit částku za dodání 
předmětu plnění dle Přílohy č. 1, a to na základě daňového dokladu, který prodávající vystaví do 14 kalendářních dnů 
od řádného dokončení dodávky. 

4. Cena a platební podmínky 

Za dodání předmětu plnění've smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši 1 494 000,- Kč 
(jedenmiliónčtyřistadevadesátčtyňtisícekorunčeských) bez zákonné sazby DPH (ve výši 1 807 740,- Kč včetně DPH 
v sazbě 21 %). 

Smluvní ceny zahrnují veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění. Uvedené ceny jsou kalkulovány jako 
nejvýše přípustné & nepřekročitelná. 

Prodávající vystaví po řádném dokončení dodávky účetní dokíad, který bude mít náležitosti dle ustanovení 5 12 
zákona 588/1992 Sb. a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se splatností- 
21 dnů. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum dodání předmětu plnění. 

5. Obchodní tajemství 

Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, jenž o sobě navzájem získaly v průběhu plnění 
této smlouvy a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto informací též 
všemi zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy. 

Ustanovení odstavce 5.1 se vztahuje jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení. 

Smluvní strany se zavazují neposkytnout třetím oSob—ám informace, které jim byly poskytnuty nebo které v průběhu 
spolupráce získaly. 

Ustanovení části 5 se nevztahují na zákonné povinnosti smluvních stran, zejm. uveřejnění smlouvy zadavatelem 
v centrálním registru smluv či podobné evidenci. 

6. Platnost smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu v registru smluv. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za předpokladu, že druhá strana opakovaně i přes 
prokazatelné písemné upozornění poruší své závazky ze smlouvy vyplývající. Odstoupení vyžaduje ke své platnosti 
písemnou formu a doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kterým bylo odstoupení 
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od smlouvy doručeno druhé smluvní straně na poslední známou adresu, nebo “dnem, kdy byla odstUpující smluvní 
straně vrácena doručenka, kterou bylo odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně na poslední známou 
adresu. _ 

Pokud dojde k výpovědi :: důvodu porušení závazků kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
uskutečněné náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy. 

7. Závěrečná ustanovení 

Smlouva může být změněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 — Technická speciňkace & detailní cenové kalkulace. 

V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy, nejsou dotčena její ostatní ustanovení. 

Smlouva se řídí českým právním řádem a j e  uzavřena dle 5 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. Neupravená ustanovení se řídí ustanoveními vyplývajícími 2 uvedeného zákona. 

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí kupující způsobem v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě & srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

7.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, „z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

Místo: \! ?Lžm Místo: \) asi—Řešit MOŘE trn—Í 03.950, 

Datum: 9- G. J&M Datum: „155 - š- oLťčll' 

Prodávající: Kupující: 
business cammunication “s.r.o. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje- 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu 'plnění & cenová kalkulace 

1 ks Disková pole 
- DeIIEMC 80513020 3Ux30 Drive Storage Array 
- 7x SC, 960GB, SAS, 12Gb 2.5" RI SSD 
- 18x SC, QGOGB, SAS, 12Gb 2.5" RI SSD 
- 2x SC, SFP+, 4-port, Mezz Card 
- 2x |O, 128 SAS, 4port, PCI-E, Full height 
-— Redundant Power Supply, 1485W, C14 
— 2x 013 to (314, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Card 
- Rack Rail, 2U,_ Static 
- Storage Center Core Software Bundle, Base License 
- Data Progression, Software License 
- Remote Instant Replay, Software License (replikace do Dell EqualLagic) 
- TYr ProSupport and 4hr Mission Critical 
- TYr ProSupport for Software, Remote Instant Replay (Async Sync) License. 
- 7Yr ProSupport for Software, Data Progression License 

TYr Data Protection- Keep Your Hard Drive 
Služby 
- Montáž zařízení 2 místě zákazníka (výjezdové stanoviště Planá) — kabeláž \! ceně 
— Konfigurace & integrace s VMware 
- Nastavení snapshotů 
- Nastavení replikace na stávající diskové pole EquaILogic PSB21UE 

2 ks Switch pro SAN 
- DeIIEMC Switch S4112F 12x 10GbE SFP+ 3x 1DOGbE QSFP28, FAN to IO 2 xAC PSU 
- 0810 Enterprise 
- 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service 
Služby ' 
- Montáž zařízení : místě zákazníka (výjezdové stanoviště Planá) — kabeláž a prvky pro 

uchycení switchů v rozvaděči &! 2ks napájecí lišty do 19" racku \: ceně 
- Konňgurace propojení se stávajícím Jarostředím (VMware-, PRTG) 

Celkem bez DPH 

DPH ve výši 21 % 
Celkem vč. DPH 

Cena bez DPH 
1 280 DDU-, 90 Kc 

__1- 4_Š_4 hnůj,-002Kč:- 
313 740,00 Kč“ 




