
 

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0930/OHOS 

 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 

a dle usnesení rady městské části Praha 4 č.13R-738/2016 ze dne 29.6.2016  

 

 

I. Smluvní strany 

 
1.   

 městská část Praha 4 

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4  

IČ: 00063584 

DIČ: CZ00063584 

bankovní spojení: 
 

 

  

zastoupená: Mgr. Petrem Štěpánkem,CSc. starostou městské části Praha 4 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2.  

 Proact Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: Praha 10 – Michle, Brtnická 1486/2, PSČ 101 38  

IČ: 24799629 

DIČ: CZ24799629 

bankovní spojení:   

obchodní rejstřík: spisová značka: C 175329 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

telefon:  

zastoupená: Ing. Vítem Létavkou, jednatelem 

       (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla "Dodávka HW+SW + služby pro Log Mining pro 

Úřad městské části Praha 4" (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Podrobná specifikace 

díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo a převést na objednatele vlastnické právo 

k dílu. Objednatel se zavazuje odebrat od zhotovitele řádně provedené dílo, poskytnout zhotoviteli 

součinnost nezbytnou pro řádné a včasné zhotovení díla a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.  

 

3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 

sídlo zhotovitele a případně další místa v Praze 4. 

 

4. Předmět smlouvy bude dodán objednateli nejpozději do 12 týdnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen 60 dní po dodávce jednotlivých součástí díla uvést dílo do provozu v místě 

plnění. V případě, že zhotoviteli nebude umožněno ze strany objednatele nebo zásahem vyšší 

moci zahájit činnosti v dohodnutých termínech, posouvají se termíny dokončení a předání díla o 

dobu posunu zahájení. V případě, že zhotoviteli nebude umožněno ze strany objednatele nebo 

zásahem vyšší moci po zahájení realizace díla pokračovat v provádění činnosti podle této 

smlouvy, posouvají se termíny dokončení díla o dobu, po kterou tento stav trval. 

 

5. Předmět smlouvy bude předán vzájemně odsouhlaseným předávacím protokolem podepsaným 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla bude objednatel 

zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 dny předem. Datum podepsání předávacího protokolu je 

datem dodání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Nedostaví-li se objednatel k předání 

a převzetí díla nebo odmítne-li bez vážných důvodů dílo převzít, považuje se den, který byl 

stanoven zhotovitelem podle předchozího odstavce k převzetí díla za den protokolárního předání a 

převzetí díla. Předávací protokol v takovém případě podepíše pouze oprávněný zástupce 

zhotovitele. Podpisem takového předávacího protokolu zhotovitelem se dílo považuje za řádně 

předané a převzaté se všemi důsledky, které z toho vyplývají. 

 

 

III. Cena díla 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy cenu ve výši 

1 918 000 Kč bez DPH. DPH 21% činí 402 780 Kč. Celková cena díla včetně DPH činí 2 320 780 Kč.  

 
2. V ceně díla je zahrnuto clo, doprava díla až na místo dodání a dále uvedení díla do provozu a zaškolení 

pracovníků objednatele. 

 

 

IV. Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku I. 

smlouvy na základě faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem po dodání díla. 

 

2. Protokolární předání díla je pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z 

přidané hodnoty. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 

hodnoty a náležitostí obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku bude obsahovat identifikaci 

smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, identifikaci dokladu osvědčujícího zdanitelného plnění, číslo 

faktury, datum splatnosti. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem pracovníka 

oprávněného ji vystavit. 

 

3. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran sjednána na 21 dnů ode dne jejího vystavení. 

 



4. V případě, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po jejím 

obdržení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu. 

 

5. Za den splnění povinnosti uhradit cenu díla se považuje dne připsání částky ceny díla na bankovní 

účet zhotovitele.  

 

6. Zhotovitel není povinen plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy a nedostává se tedy do 

prodlení s jejich plněním po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo 

jakéhokoliv jiného finančního závazku vůči zhotoviteli. 

 

 

V. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo dle specifikace uvedené v této smlouvě. Zhotovitel bude postupovat při 

provádění díla samostatně. 

 

2. Zhotovitel bude informovat objednatele 3 dny předem o datu dodání jednotlivých součástí díla. 

 

3. Součástí dodání předmětu smlouvy jsou doklady vztahující se k řádnému užívání předmětu smlouvy, jako 

jsou manuály a kompletní technická dokumentace díla. 

 

4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady 

protipožární ochrany, podle obecně závazných právních předpisů. 

 
5. Zhotovitel je povinen zaškolit objednatelem určenou obsluhu předmětu smlouvy svým odborným 

zaměstnancem, včetně seznámení obsluhy s provozní dokumentací díla v rozsahu 2 MD. 

 

 

VI. Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo dle přílohy č. 1 této smlouvy a zaplatit cenu díla 

sjednanou v článku III. této smlouvy. 

 

2. Objednatel není povinen převzít kteroukoliv část díla, pokud zhotovitel neprokáže, že její technické 

parametry a popisovaná funkcionalita díla neodpovídají hodnotám uvedeným v uživatelském manuálu pro 

tuto část díla a v této smlouvě, zejména v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel však není oprávněn 

odmítnout převzetí díla, jestliže vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. 

 
3. Objednatel je povinen včas informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 

této smlouvy. 

 

4. Objednatel je povinen poskytovat prodávajícímu veškerou součinnost, která je nutná pro řádné a včasné 

zhotovení díla. 

 

5. Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele přístup do objektů (realizací díla dotčených prostor) po 

dohodnutou dobu realizace díla a případného servisního zásahu. Objednatel je povinen zajistit pro 

zhotovitele možnost bezplatného používání zdrojů elektrické energie a internetového připojení pro potřeby 

realizace díla a případného servisního zásahu. Objednatel je povinen pro zhotovitele zajistit možnost 

realizace předmětu smlouvy v prostorách objednatele po dobu 24 hodin denně. 

 

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či změnu dat, ke které může dojít při realizaci díla dle 

této smlouvy.  

 

 

 



VII. Odpovědnost zhotovitele za vady 

 
1. Na jednotlivé části předmětu smlouvy poskytuje zhotovitel záruku, jejíž délka trvání je uvedena 

v příloze č. 1 této smlouvy. Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání díla. Zhotovitel 

odpovídá objednateli za to, že v záruční době bude mít dílo smluvenou jakost a provedení, bude 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené vlastnosti. 

 

2. Pokud dojde ke zjištění vad na díle v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn tyto vady 

prokazatelným způsobem oznámit zhotoviteli (reklamovat). Objednatel je povinen reklamovat 

vady neprodleně po jejich výskytu, nejpozději však do konce záruční doby. 

 

3. Zhotovitel je povinen poté, co mu bude oznámena reklamace vad objednatele, dostavit se na místo 

plnění, zjistit, zda se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka, a pokud tomu tak bude, vadu 

opravit. Tato povinnost platí pouze v pracovní dny. V případě, že se bude jednat o vadu krytou 

zárukou a vada bude takového charakteru, že ji nebude možné opravit na místě, dohodnou se 

pověření zástupci smluvních stran na dalším postupu opravy vedoucí k co možná nejrychlejšímu 

uvedení díla opět do provozu. Volba způsobu odstranění vady přísluší zhotoviteli. 

 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, a tím i povinnost odstranit 

bezplatně vady, které se vyskytly v záruční době, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po 

přechodu nebezpečí škody na díle vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s 

jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude zajišťovat pozáruční servis díla a garantuje dostupnost servisu. 

Tato činnost bude prováděna v souladu s pozáručními servisními podmínkami výrobce na 

produkty, které jsou součástí díla. 

 

 

VIII. Ukončení smluvního vztahu 

 
1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran anebo písemným odstoupením 

od této smlouvy jednou smluvní stranou v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy druhou 

smluvní stranou. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany: 

(a) jestliže zhotovitel nedodá dílo v takovém provedení, jak je uvedeno v této smlouvě a její příloze, a 

toto pochybení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, 

(b) výskyt vad díla, které zcela znemožňují jeho užívání, 

(c) prodlení zhotovitele s dodáním a zprovozněním díla o více než 30 dnů, 

(d) neposkytnutí součinnosti objednatelem zhotoviteli k řádnému a včasnému splnění smlouvy a 

nesjednání nápravy ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu zhotovitelem, 

(e) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 30 dnů. 

 
3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod 

odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Dojde-li 

k odstoupení od smlouvy, má odstupující smluvní strana právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložila 

v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy do doby odstoupení od ní. Odstoupením od smlouvy se 

tato smlouva ruší od počátku. 

 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstupující smluvní strany na smluvní pokutu, na níž jí vznikl 

nárok před ukončením smlouvy, a na náhradu škody. 

 

 



IX. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla, s jehož dodáním je zhotovitel v prodlení, za 

každý den prodlení. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či plněním jiného peněžitého závazku dle této 

smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám článkem XI. smlouvy má 

neporušující smluvní strana právo účtovat smluvní straně, která porušila povinnost uloženou tímto 

článkem smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení. Uplatněním či 

uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené neporušující smluvní 

straně porušením povinnosti ochrany informací. 

 

4. Smluvní pokuta či náhrada škody musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a 

vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty či 

náhrady škody a její důvod. Splatnost vyúčtované smluvní pokuty či náhrady škody je 14 dnů od 

doručení jejího vyúčtování. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut a náhrady škody, které může 

jedna smluvní strana uplatnit vůči druhé smluvní straně za celou dobu trvání této smlouvy, nesmí 

ve svém součtu přesáhnout celkovou cenu díla bez DPH uhrazenou objednatelem zhotoviteli na 

základě této smlouvy.  

 

 

X. Vlastnictví, nebezpečí škody 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo zůstává plně ve vlastnictví zhotovitele až do úplného zaplacení 

ceny díla objednatelem. Dojde-li k prodlení s úhradou ceny díla ze strany objednatele o více než 

30 dnů, potom má zhotovitel právo (bez újmy na kterýchkoli dalších svých právech) odstoupit od 

této smlouvy a vzít si zpět své nezaplacené dílo nebo jeho část a bude mít právo za tímto účelem 

vstoupit do prostorů objednatele, ve kterých se toto dílo nachází, a to i bez souhlasu objednatele. 

Zhotovitel je tedy oprávněn přímo se ujmout svého vlastnictví a objednatel s tímto souhlasí. 

 

2. Uplatnění tohoto práva zhotovitelem nemá vliv na jeho právo požadovat na objednateli náhradu 

škody, která mu byla odstoupením od smlouvy způsobena, a ušlý zisk. Za účelem úhrady případné 

škody, způsobené takto zhotoviteli, má zhotovitel právo pozastavit část ceny díla již uhrazené 

objednatelem a právo z této části ceny díla se v rámci náhrady škody a ušlého zisku uspokojit. 

 

3. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přejde na objednatele protokolárním předáním 

díla. 

 



 

XI. Ochrana informací 

 
1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro 

utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení 

účinnosti této smlouvy. Smluvní strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení 

důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých 

zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly 

poskytnuty. Za porušení povinnosti ochrany informací těmito osobami odpovídá příslušná smluvní strana 

tak, jako by povinnost porušila sama. 

 

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za 

podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly 

některou ze smluvních stran označeny jako veřejné a které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména 

informace o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o cenách) a dále informace, které se 

týkají některé ze smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, 

hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními 

předpisy zvláštní režim utajení. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako 

důvěrné výslovně některou ze smluvních stran označeny. 

 

4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud 

se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého 

na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je smluvní strana, která informace získala, schopna tuto 

skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté smluvní straně třetí osobou, která takové informace 

nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 

 

5. Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje zhotovitele ve zveřejnění nebo obchodním 

využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění 

této smlouvy. 

 

6. Povinnost ochrany informací se nevztahuje na informace, jejichž sdělení je požadováno v souladu se 

zákonem soudy či příslušnými orgány veřejné správy. Povinnost ochrany informací se dále nevztahuje na 

předávání a sdílení informací ve skupině společností zhotovitele (Proact IT Group) a ve vztahu 

k informacím, které jsou zhotovitel nebo kterákoliv jiná společnost se skupiny Proact IT Group povinni 

zveřejnit v souvislosti s kotací Proact IT Group na burze Nasdaq OMX Nordic ve Stockholmu, příp. na 

jiných veřejných trzích. 

 
7. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání této smlouvy a po dobu nejméně 3 let po skončení účinnosti této 

smlouvy. 

 

 

 

XII. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel zaručuje, že na dodaném díle neváznou práva třetích osob bránící uzavření této 

smlouvy a řádnému užívání díla objednatelem, zejména práva vyplývající z průmyslového 

vlastnictví. 

 

2. Použití jakékoliv dokumentace, vzorů či nástrojů chráněných právem autorským či jiným právem 

duševního vlastnictví zhotovitele při realizaci díla neposkytuje objednateli žádné právo k užití 

takové dokumentace, vzorů či nástrojů. Vznikne-li při realizaci díla dle této smlouvy výsledek, 

který má povahu autorského díla či díla chráněného jiným právem duševního vlastnictví, má 

objednatel právo takový výsledek jako součást díla užít. Veškerá další práva autorská či práva 

k duševnímu vlastnictví náleží zhotoviteli.  

 



3. Zhotovitel odpovídá pouze za přímou škodu, která vznikla jeho zaviněním při plnění této smlouvy 

objednateli, nikoli za nepřímé či následné škody nebo ušlý zisk. 

 

4. Pokud se v průběhu plnění této smlouvy zjistí skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 

nemohl, která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, čase nebo ceně, sdělí ji 

zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup. Bude-li mít tato skutečnost vliv 

na dobu provedení díla nebo jeho cenu, budou případné změny po vzájemném projednání 

provedeny formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se zavazují takový dodatek bez 

zbytečného odkladu uzavřít, jinak odpovídají druhé smluvní straně za škodu, která jí z tohoto 

důvodu vznikne. 

 

5. Započtení vzájemných pohledávek objednatele a zhotovitele je možné jen na základě dohody 

obou smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se nepoužijí 

ustanovení:  

6.1. o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 

6.2. § 1743 občanského zákoníku o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyrozumění 

o takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. Pro 

vyloučení budoucích nejasností či pochybností však přesto sjednávají, že na právní vztahy mezi 

nimi se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

8. Objednatel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku prodlužuje délku 

promlčecí doby práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy na 10 let od doby, kdy právo mohlo 

být uplatněno poprvé. 

 

9. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že 

obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani tehdy, jedná-li se o 

ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky. 

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel akceptuje návrh této smlouvy o dílo v plném rozsahu, tzn. že přijetí tohoto návrhu s 

odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je v souladu s touto 

smlouvou vyloučeno a za akceptaci této smlouvy o dílo se tedy nepovažuje. Za akceptaci této 

smlouvy o dílo se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě 

s návrhem této smlouvy či nabídkou zhotovitele bez jejich bezvýhradné písemné akceptace. 

 

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou se bude řídit výlučně ujednáními obsaženými v této 

smlouvě, včetně jejích příloh. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich 

prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Smluvní 

vztah založený touto smlouvou se nebude řídit žádnými obchodními nebo jinými smluvními 

podmínkami žádné ze smluvních stran, i kdyby na jejich aplikaci smluvní strana odkázala 

v jakékoliv formě komunikace s druhou smluvní stranou, ať už před uzavřením této smlouvy nebo 

po jejím uzavření. 

 

3. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů 

platných v České republice. Pro případ jakéhokoliv sporu vyplývajícího z této smlouvy si smluvní 

strany sjednávají v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu místní příslušnost 

soudu prvního stupně dle sídla zhotovitele. 

 



4. Tato smlouva může být uzavřena jen v písemné formě. Jakékoliv změny či zrušení této smlouvy 

mohou být provedeny rovněž pouze v písemné formě. 

 

5. Tato smlouva o dílo je platná a účinná ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 

objednatel i zhotovitel. 

 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, že tato byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

V Praze dne: 13.7.2016   

   

za zhotovitele 

Ing. Vít Létavka, jednatel  

za objednatele 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta městské části 

Praha 4 

 
 



 

Příloha č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.  2016/0930/OHOS 

Specifikace předmětu smlouvy 

 

 
a) Dodání řešení HW a SW komponent pro PROACT Log Mining. 

b) Implementace celého řešení PROACT Log Mining do infrastruktury zadavatele: 

I. instalace, nastavení a konfigurace systému; 

II. nastavení procesu a konfigurace sběru dat z celé infrastruktury zadavatele; 

III. nastavení 

IV. Vytvoření technické, administrátorské a uživatelské dokumentace; 

V. Školení operátorů v rozsahu 2 MD. 

c) Poskytnutí záruky na PROACT Log Mining v rozsahu dvou let. 

d) Servisní podpora PROACT Log Mining na dobu dvou let, která obsahuje: 

a. podporu dodaných HW komponent poskytovanou výrobcem; 

b. podporu licencí SW poskytovanou výrobcem; 

c. podporu implementovaného řešení PROACT Log Mining poskytovanou uchazečem. 

e) Konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované uchazečem v rozsahu max. 100 hodin ročně. 

 
Materiálová specifikace díla: 

 

PROACT Log Mining appliance: 

Server HPE ProLiant DL380 Generation9 (Gen9): 
 Procesor: 1x procesor Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit 

 LAN: HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter 

 Management port: HPE iLO Remote Management Network Port 1 Gb Dedicated 

 Paměť: 2x HP Memory 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Reg Kit 

 Disky: 4x HP HDD 900GB 10k SAS SFF 2.5 12G SC ENT HTPL 3y G9 

 Řadič: HP Smart Array P440ar Controller 2GB cache 

 Redundantní zdroje: 2x HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit 

 Záruka: 3 roky, NBD onsite 

 

 



 

Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO č.  2016/0930/OHOS 

 

Akceptační kritéria 

 

 
Předané položky jsou v okamžiku předání úplné a bez zjevných závad (kromě závad níže uvedených) 

a byla ověřená funkčnost díla v tomto rozsahu: 

 

 

Akceptační kritérium Poznámka 
Akceptováno 

ANO/NE 

Všechny položky specifikované ve 

smlouvě jsou dodány. 
  

 

 


