
sMLoUVA o DoDÁNí , IMPLEMENTAcI  ĺ  zł ĺ É ĺ Ěruĺ  pnovozu HoTELovÉ ľ ĺ o ł
sTRAVoVncí no svsrÉ nĺ u ve vzoĚlÁvł cí nĺ  sľ Řeolsxu aeNeŠ ov

uzavřená podle ustanovení  s1724 a následují cĺ ho zákona č . 89/2012 Sb., obč anský zákoní k,
ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Smlouva'')

Smluvní  strany:

Název:

Sí dlo:

Zastoupená:

lco:

DIC:

a

Název:

Sí dlo:

Zastoupenál

lco:

DlČ :

lnstĺ tut pro veřejnou spľ ávu Praha

Baarova 1026/2,, Praha 4 - Michle

JUDr. Annou DoleŽalovou, ředĺ telkou

70890293

c270890293

(dále jen,,objednatel")

ApS Brno s.r.o.

BoŽetěchova 112, Brno 612 66

jednateli lng. Lucií  Koč í  a ing' Radomí rem Kureč kou

00543535

c200543535

(dále jen,,Dodavatel")

společ ně té Ž ,,smluvní  strany"

dneš ní ho dne, na základě výsledku výběrové ho ŕ í zení  pro veřejnou zakázku malé ho rozsahu
s názvem ,,Hotelový a stľ avovací  systé m pro Vzdělávací  středisko Beneš ov" uzaví rají  tuto
Smlouvu:

Preambule

Úč elem té to Smĺ ouvy je navrž ení  řeš ení , dodání , implementace a zajiš těnĺ  provozu
hotelové ho a stravovací ho systé mu, za podmí nek uvedených v té to Smlouvě, vč etně
technické ho vybavení  a proš kolení  už ivatelŮ.

Tato Smlouva, jakoŽ i veš kerý obsah na ni navazují cí , musí  být primárně vykládán v souladu
s ú ěelem Smlouvy uvedeným v té to preambuli'
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cr. I

pŘEpnĺ Ěľ  sMLoUvY e zÁxlł oľ ĺ ĺ  pnÁvł  A PoVlNNosTl

Dodavatel se zavazĺ 11e, ž e za podmí nek stanovených v té to Smlouvě dodá,
implementuje a zají stí  pľ OVoZ' objednateli hotelový a stravovací  systé m (dále jako

,,Hs'). Dodavatel se zavazuje prové st dodávku vlastní m jmé nem, na vlastní  nebezpeč í
a odpovědnost. objednatel se zavazuje, Že řádně dokonč enou dodávku převezme a
zaplatí  za jej,í  dodání  a provoz Dodavateli dohodnutou cenu.

Flozsah předmětu Smlouvy je speciÍ í kován zadávací  dokumentaeí  k veřejné  zakázce ,,

Hotelový a stravovací  systé m pro Vzdě]ávací  s_tředisko Beneš ov" a nabí dkou
Dodavatele v té to veřejné  zakázce, které  jsou oddělitelnými souěástmi smlouvy.
Teohnická specifikace předmětu plnění  tvoří  Pří lohu č ' 1, která je nedí lnou souč ástí
té to Smlouvy'

Dodavate]  se zavazuje, Že i v pří padech jmenovĺ tě neuvedených v té to Srnlouvě vyvine
maxí mální  souěĺ nnosł  s objednate]em k ńatezení  efektĺ vní ho řeš ení .

Dodavatel se zavazuje, Že veš keré  plnění  poskytnuté  na základě té to Smlouvy bude
v č eské  lazykové  verzi.

Dodavatel a objednatel jsou povÍ nni se vzájemně a s dostateěným předstihem
informovat o vš ech skuteč nostech, které  mohou mí t v| iv na plnění  té to Smlouvy.

Dodavatel je povinen zachovat mlč enlÍ vost o vš ech skuteč nostech o objednateli a
vš ech datech obsaŽených v HS, se kterými přijde do styku při plnění  předmětu té to
Smlouvy. Tato povinnost trvá i po skonč ení  smluvní ho vztahu.

cl. ll
DoBA, Mí sTo A zPtJsoB PLNĚNí

Předmět Smlouvy bude plněn následovně:

a) Dodavatel dodá objednateli v souladu s touto Smlouvou plně Í unkč ní  Hs
nejpozdějido 90 dnů  ode dne ú ěinnostité to Smlouvy;

b) provoz a podporu HS bude Dodavatet objednateli zajĺ š ť ovat minĺ málně po dobu
48 měsí ců  ode dne předání  HS do ostré ho provozu'

Mĺ stem dodání  a pÍ něnĺ  je VzdělávacÍ  středisko Beneš ov, Ke Stadionu 1918, 256 01
Beneš ov (dále jen ,'VSB").

ěn Sm VN

2.

3.

4.

5.

6"

1

2

3

Fáze obsah plnění

Fáze č ,.1 analýza a í mpĺ ementač nÍ

dokumentace

obj na základě
zjiš těných aktuálnÍ ch podmí nek/stavu ve VSB návrh
plánu postupu/ realizace ł ází  1-4. Napří klad termí ny
zahájení  prací , dodání  techniky, instalace, předání  do
zkuŠ ební ho provozu, seznam pracovní kĺ l dodavatele

š koĺ ení  zaměstnanců  atd' Postup testování  nové ho
systé mu, zkuŠ ební  nájezd před odinstalací staré ho HS,
rizika, řeš ení  závad
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5.

Akceptace té to č ásti Vyhotovení  akceptač ní ho protoko| u č . 1

Fáze č , 2 dodání  a implementace SW
pro HS

Dodavatel dodá a implementuje software a hardware

definovaný v Pří loze č . 1 bod c) a d)' Dodavatel převezme

do správy hardware a soÍ tware deÍ inovaný v Pří loze č . 1
bod a) a b) (o předání  vznikne protoko|  odsouhlasený
Dodavatelem i Objednatelem), Dodavatel provede

instalaci systé mu a provozní  testy

Akceptace té to č ásti Vyhotovení  akceptač ní ho protokolu č . 2

Fáze ć,' 3 zaš kolení  a zkuš ební
provoz, vyhodnocení  zkuš ební ho
provozu

1/  Provedení  š kolení  uŽivatelů  Dodavatelem a dodání
provozní  dokumentace
2l Provedení  zkuš ební ho provozu Dodavatelem

v souč innosti s objednatelem
3/  Dodavatel odstraní  vš echny vady a nedodělky zjiš těné

v prů běhu zkuš ební ho provozu

Akceptace té to cásti Vyhotovení  akceptač ní ho protokolu č . 3

Fáze č ,. 4 zahĄení  ostré ho provozu

a provoz a podpora HS na min 48

měsí ců
viz č l. lV

Zkuš ební  provoz bude probí hat, v pří padech kde to bude technicky moŽné , souběŽně
se stávají cí m hotelovým systé mem a podle parametrů  Pří lohy c. 1 té to Smlouvy.

o dodání  HS bude mezi smluvní mi stranami sepsán akceptač ní  protokol, resp.
prokazatelným výstupem, j í mŽ objednatel bude povaŹovat dí lo za dodané , bude
akceptač ní  protokol ě. 3 po ukonč ení  láze č ,.3 dle tabulky způ sobu plněnĺ  předmětu
Smlouvy. Dodavatel při dodání  předá objednateli doklady potřebné  k převzetí  a
uŻí vání  HS, zejmé na, nikoliv vš ak výlucně, pří stupové  ú daje a uŽivatelské  pří rucky
obsahují cí ch inÍ ormace o jednotlivých funkcí ch HS, jakoŽ i způ sobu jejich uŽí vání . Tyto
pří ruč ky mohou být v elektronické  podobě.

ct. I il

Vlastnická a už í vací  práva, osobní  ú daje a licenč ní  podmí nky

1. Dodavatel poskytuje kupují cí mu licence kuŽí vání  předmětu plnění

odměna za poskytnutí  licencí  je j iŽ zahrnuta do ceny předmětu plnění .

objednatel není  opráVněn umoŽnit uŽí vání  předmětu plnění  třetí  osobě (tj. poskytnout
podlicenci). Předmět pĺ nění  budou vyuŽí vat pouze k tomu urč ení  a proš kolení
zaměstnanci objednatele.

Licence se poskytuje jako nevýhradní a nepřevoditelná, vztahují cí  se pouze na
prostory kupují cí ho vlastní  nebo pronajaté .

Dodavatel prohlaš uje a ujiš ť uje objednatele, Že je opráVněn svým jmé nem a na svů j
ú č et vykonávat majetková práva autorů  k autorským dí lů m, která budou souč ástí  plnění
na základě té to Smlouvy, resp. Dodavatel má souhlas Vš ech pří padných třetí ch osob
k poskytnutí  licence k autorským dí lů m podle té to Smlouvy. Toto prohláš ení  a ujiš tění
Dodavatele zahrnuje i taková práva, která by Vytvoření m autorské ho dí la vznĺ kla
v budoucnu.

objednatel je ú č inností  té to Smlouvy opráVněn uŻí vat veš kerá autorská dí la dodaná
mu na základě té to Smlouvy Dodavatelem v rozsahu, v jaké m objednatel uzná
v rozsahu té to Smlouvy za potřebné . objednatel je zejmé na opráVněn uŽí vat autorské

2

3

4

5.

6.
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dí lo vš emi moŽnými způ soby, a to po celou dobu ú ěinnosti té to Smlouvy' Souč ástí
licenč ní ho oprávnění  objednatele je moŽnost objednatele nárokovat na
Dodavateli provádění  jakýchkoliv modifikací , ú pravy, změny autorské ho dí la tvoří cí ho
souč ást plnění  dle té to Smlouvy. Pokud tyto Úpravy budou v rozsahu předmětu plnění '
budou souč ástí  ceny uvedené  ve Smlouvě. Pokud budou poŽadovány ú pravy nad
rámec Smlouvy, ocení  je Dodavatel zvláš ť , t j. mimo cenu uvedenou Ve Smlouvě a
budou prováděny za Úplatu. Na pří padnou ú pravu systé mu dle přání  objednatele
vytvoří  Dodavatel cenovou nabí dku s termí nem realizace' Licence k autorské mu dí lu je

udělena jako nevýhradní .

Dodavatel se zavazLlje prové st objednatelem poŽadované  modifikace, ú pravy ěi

změny podle předchozí ho odstavce v rámci moŽností  dodané ho řeš ení  nejpozději do
20 dnů  ode dne, kdy je u něj objednatel nárokuje, pří padně v termí nu dle vzájemné
dohody.

Veš kerá data, informace, dokumenty nebo soubory, které  Dodavatel zí ská do své
dispozice od objednatele nebo třetí ch osob na základě té to Smlouvy jsou vlastnictví m
objednatele nebo třetí ch osob, které  je poskytnou. Výslovně se vyluč uje, aby
Dodavatel jakkoliv dále nakládal s takovými daty, informacemi, dokumenty nebo
soubory, zejmé na je poskytl třetí m osobám nebo vyuŽil pro vlastní  potřebu. Uvedené
platí  bez č asové ho omezení  i po skoncení  Úč innosti té to Smlouvy.

Zpracování  osobní ch ú dajů
Dodavatel prohlaš uje a ujiš ť uje objednatele, ż e zaří zení  (HW) uŽité  k plnění  dle té to
Smlouvy, jakož . i zaměstnanci Dodavatele a j ĺ m pověřené  osoby budou po dobu plnění
dle té to Smlouvy splňovat veš keré  podmí nky a předpoklady pro nakládání  s osobní mĺ
ú daji stanovenými zejmé na v zákoně č ,' 11012019 sb., o zpracování  osobní ch Údajů  a
Naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27' dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m
pohybu těchto ú dajů  a o zruš ení  směrnice 95/46/ES (obecné  naří zení  o ochraně
osobní ch ú dajů ) _ GDPR.
a) Smluvní  strany si jsou vědomy toho, Že při plnění  předmětu té to smlouvy mohou

být zpracovávány informace, které  jsou ve smyslu závazných právní ch předpisů
povaŽovány za osobní  Údaje (dále jen ,,oU"), a Že jsou v souvislosti s tí m povinny
mezi sebou uzavří t dohodu o jejich zpracování .

b) Dodavatel je na základě té to smlouvy zpracovatelem a objednatel správcem oÚ.

c) V přĺ padě, ž .e by smluvní  strany vystupovaly navzĄem v roli správce i zpracovatele
nebo spolecných správců , uplatní  se na ně ní Že uvedené  povinnosti obdobně.
Smluvnĺ  strany si v takové m pří padě bez zbyilećné ho odkladu upraví  konkré tní
povĺ nnosti novým ujednání m.

d) Zpracovatel se vŽdy ří dí  pokyny správce. Pokud by pokyn poruš oval tuto smlouvu
nebo právní  předpisy zpracovatel to správci bezodkladně sdělĺ .

e) V pří padě, Že se zpracovatel rozhodne nebo musí  v rámci svých zákonných
povinností  osobní  ú daje zpracovávat nad rámec zadání  nebo pokynů  správce,
stává se zpracovatel sám správcem se vš emi povinnostmi z toho vyplývají cĺ mi,
vcetně pří padné  nutnosti inÍ ormovat dotč ené  osoby' jejichŽ ú daje hodlá
zpracovávat'

ĺ ) Zpracovatel zpracovává osobní  ú daje za Úcelem splnění  svých povinností  podle
smlouvy a pokynŮ správce. V pří padě nutnosti š irš í ho zpracování  tuto skuteěnost
neprodleně oznámí  a potvrdĺ  sĺ  se správcem postup.

g) Konkré tní  ú č el zpracování :  zajiš tění  ubytování , stravování  a Í akturaci klientů m.
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h) Zpracovatel zpracovává veš keré  oU, které  mu jsou v rámci spolupráce předány,
nebo k nim j inak zí ská pří stup.

i) Zejmé na jde o následují cí  kategorie ú dajů  a subjekty ú dajŮ:
o osobY, které  se ú č astní  vzdělávání  a zkouš ek
o osobY, které  se ú č astní  akcí jiné  č innosti

j) Zpracovatel má zavedené  a zdokumentované  postupy, které  zajiš ť ují  dodrŽování
pravidel zpracování  osobní ch ú dajů , a zavazuje se prové st náleŽitá opatření  k
ochraně osobní ch ú dajů , zvláš tě pak citlĺ vých, vč etně zejm'

o ŕ í zení  a omezení  pří stupu
okontrola pří stupu, změn, kopí rování  mazání  a j iných operací
.ochrana proti náhodné mu iú myslné mu znič ení , ú niku, ztrátě, napadení
.oddělení  od ostatní ch ú dajů , pokud je to přiměřené  a moŻné
.komunikace a transferu ú dajů  prostřednictví m zabezpeěených kanálů

k) Zpracovatel udrŽuje v přiměřené  mí ře evidenci a záznamy o zpracování  osobní ch
ú dajů  zahrnujĺ cí ch

. identifikaci subjektu, pro který zpracování  provádí ;

. ú č el a předmět zpracování

. alespoň obecný popis bezpeč nostnĺ ch opatření .

l) Správce dává zpracovatelĺ  souhlas k pouŽití  dalš í ch zpracovatelŮ. Zpracovatel
správce informuje o veš kerých zamýŠ lených změnách týkají cí ch se přĺ jetí  dalš í ch
zpracovatelů  nebo jejich nahrazení . Správce mů Že vyslovit vů č i těmto změnám
námitky. S dalš í mi zpracovateli je uzavřená smlouva, která zajistí  dodrŽování
stejných pravidel jako pů vodní  zpracovatel.

m) Zpracovatel a vš echny osoby j í m pověřené  ke zpracování  dodrŽují  ve vztahu
ke zpracování  osobní ch ú dajů  mlč enlivost, t j. nepředávají  ani nezpří stupňují  je
Žádným dalš Í m osobám bez souhlasu správce. To neplatĺ  pro zákonnou povinnost
ú daje předat zákonem urceným subjektů m'

n) Zpracovatel poskytuje správci soucinnost
r při předání  a řeš ení  Žádostí  dotč ených osob týkají cí ch se jejich osobní ch

ú dajů , Žádosti a informace, které  se j ich týkají , neprodleně předává správci;
o při zjiš ť ování  a vyť izování  bezpeč nostní ch incidentů ' které  hlásĺ

neprodleně správci spolu s relevantní mi informacemi, nejpozději do 36
hodin od jejich zjiš tění ;

r při posuzování  dopadů  zpracování  na ochranu osobní ch ú dajů  a
konzultací ch s dohledem;

o při kontrole plnění  povinností , doloŽení  podkladů  a umoŽní  audit plnění
povinností , a to i prostřednictví m třetí  osoby.

o) Zpracovatel zpracovává osobní  ú daje po dobu nutnou pro splnění  svých povĺ nností
podle zadání  správce. Po skonč ení  zpracování  osobní ch ú dajů  podle zadání  nebo
pokynů  správce zpracovatel osobní  ú daje, které  nepředal zpět spráVci, zlikviduje
(vč etně vš ech kopií ), ledaŽe je musí  dále zpracovávat z dů vodu zákonných
povinností  nebo svých oprávněných zájmů .

p) Zpracovatel nese odpovědnost za poruš ení  pravidel zpracování  osobní ch ú dajů .
V pří padě sankce nebo ú jmy, které  vzniknou v souvislosti s poruš ení m, za které
odpoví dá zpracovatel, má správce právo na jejich ú hradu ze strany zpracovatele
aŽ do plné  výš e zaplacené ho odš kodnění  nebo sankce.

q) Správce je oprávněn ukoncĺ t tuto smlouvu odstoupení m s okamŽĺ tým ú ěinkem, a to
zcela, nebo zěásti, pokud zpracovatel nedodrŽí  své  závazky podle tohoto č lánku.
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10. Pro pří pad, Že Dodavatel poruš í  svť lj závazek uvedený v tomto clánku Smlouvy, nebo
se jeho prohláš ení  uvedené  v tomto clánku ukáŽe být nepravdivým, nebo poruš í  zákaz
stanovený v tomto č lánku Smlouvy, vzniká objednateli nárok na zaplacení  smluvnĺ
pokuty ve výš i 50'000 Kě, za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení , nepravdivé  prohláš ení  nebo
poruš ení  zákazu.

cl. lv
PoDMí NKY PRoVozU A PoDPoRY Hs

1' Dodavatel se zavazuje provádět provoz a podporu po celou dobu platnosti té to Smlouvy

2. Dodavatel zajistí  klientskou podporu (helpdesk) pro Objednatele v reŽimu 36517124,

s reakč ní dobou 1 hodiny od obdrŽení  poŽadavku na kontaktech dle č l. X.

3. Dodavatel je povinen neprodleně inÍ ormovat objednatele při vzniku kybernetické
bezpeč nostní  událostĺ , která přejde do reŽimu kybernetické ho incidentu v souladu
s platnou legislativou upravují cí  řeš ení  kybernetických ĺ ncidentů  a událostí , tedy
vyhláš kou ć,.8212018 Sb. lnÍ ormace o incĺ dentu bude souč ástí  měsí č ní  zprávy o provozu'
Formát, rozsah a obsah zprávy o provozu budou stanoveny dohodou mezi objednatelem
a Dodavatelem nejpozději do předání  plně Í unkcní ho HS dle č l. ll odst. 'ĺ . pí sm. a) té to
Smlouvy.

4. Dodavatel zajistí  vedení  provozní ho dení ku, přidělených uŽivatelských práv do systé mu.

5. Dodavatel zajistí  provádění  managementu logů  o pří stupu a vykonávaných č innostech
v retenci po dobu jednoho roku.

6. Dodavatel zajistí  vzdálenou správu pomocí  připojení  VPN nebo obdobné ho š iÍ rované ho
řeš ení  v pří padě vzdálené ho pří stupu z internetu do serveru spravují cí  HS.

7. Dodavatel zajistí  provádění  pravidelné ho měsí č ní ho zálohovánĺ  konfigurač ní ch souborů
HW spoleěně s popisnou tabulkou prvků  v xls, opatřenĺ  záloh cRc SHA 256. Dodavatel
vŽdy předá jednu kopii zálohy objednateli na domluvené  ú loŽiš tě'

8. Dodavatel v souěinnosti s objednatelem vytvoří  dokument, který bude obsahovat
veš kerá hesla privilegovaných ú č tů  k prvků m zaŕ í zení ' Dokument bude uloŽen V

zapeč etěné  obálce u objednatele pro pří pad mimořádných událostí . obě strany se dle
potřeby budou podĺ let na jeho aktualizaci.

9. Dodavatel bude prů běŽně implementovat opravné , bezpeč nostnĺ  a provozní  záplaty
vydané  výrobcem k dodané mu HW a aplikovat nové  verze Í irmware.

10. Dodavatel bude objednateli zasĺ lat měsí č ní  report o provozu a stavu bezpeč nosti
zaŕ í zení  na kontaktní  email objednatele ve Í ormátu domluvené m s objednatelem, resp.
po vzájemné  dohodě poskytovat tento report jako nedí lnou souč ást akceptace měsí č ní ho
plnění  a Í akturace.

11. Dodavatel se zavazuje provádět nejmé ně 1x roč ně nebo po vzď1emné  dohodě
s objednatelem v odů vodněných pří padech preventivní  prohlí dku zaŕ í zení  v rámcĺ
dodané ho řeš ení  a to v rozsahu:
a) kontrola mechanických a elektrických č ástí ,
b) ěiš tění a odstranění  běŽných technických závad v mí stě instalace,
c) proměřenĺ elektrických obvodů  podle CSN,
d) Í unkč ní  přezkouš ení  zaŕ í zení '
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12. Dodavatel se zavazuje provádět preventivní  prohlí dky dodané ho systé mu. Termí n pro
prohlí dku bude sjednán mezi oběma smluvní mi stranami nejmé ně 10 dní  předem, a to
způ sobem zanechávají cí m auditní  stopu (např. mailová komunikace, zaslání  datovou
schránkou apod.). Z provedené  prohlí dky bude vyhotoven záznam, na jehoŽ podobě se
smluvní  strany předem dohodnou.

13.Dodavatel se zavazuje provádět havarijní  servis, a to na základě teleÍ onické ho
oh| áš ení  poľ uchy objednatelem. V pří padě poruch azávad brání cí ch řádné mu provozu,
objednatel skuteč nost ohlásí  na urěené  teleÍ onní  č í slo (helpdesk) Dodavatele, poté
potvrdí  toto teleÍ onické  oznámení  e-mailem. od okamŽiku telefonické ho oznámení , tedy
od ohláš ení  poruchy objednatelem Dodavateli, běŽí  lhů ta dle odst. 14 tohoto clánku
Smlouvy.

14. V pří padě oznámení  poruchy zaćí ná Dodavateli běŽet reakč ní  doba, coŽ znamená, Že
Dodavatel zaćne pracovat na odstranění  poruchy na základě oznámení  objednatele dle
odst. 13 a musí  navýzvu k odstranění  dané  poruchy reagovat do 1 hodiny od nahláš ení
poruchy s tí m, Že bude-li to moŽné  s ohledem na povahu poruchy, umoŽní  okamŽitý
zásah oprávněnou a Dodavatelem proš kolenou a schválenou osobou v mí stě plnění '

15' Dodavatel se zavazuje odstranit poruchy a závady, tzn' zajistit provozuschopnost
jednotlivých cástí dodané ho řeš ení  u jednotlivých Kategorií  v odstavci 14 následovně:
a) u č ástí  dodávky zařazených v Kategoril l _ ,,Krit ická" (server a aktivní  sí t'ová

inÍ rastruktura, zaří zení  v recepci' výdej jí del), jejichŽ výpadek by znamenal kritĺ cké
ohroŽení  výkonu č inností  na straně objednatele, bezodkladně v souladu s odstavcem
14, nejdé le vš ak do 24 hodin od uplynutí  reakč ní  doby;

b) u č ástí  dodávky zaŕ azených v Kategorli ll-,,Běž ná" (veš keré  dalš í  zaŕ í zení ),jejichŽ
výpadek nemá zásadní  dopad na výkon č inností , do 5 pracovní ch dnů  od uplynutí
reakč ní  doby, pokud Se pro jednotlivé  pří pady nedomluví  smluvní  strany j inak.

16.V pří padě havarijní  situace objednatel prostřednictví m jedné  z uvedených osob, které
jsou uvedeny v č l. X té to Smlouvy teleÍ onicky ohlásí  Dodavateli zjiš těnou havarijnĺ  situaci
na telefonní  č í sla a emailové  adresy Dodavatele, které  jsou uvedena tamté Ž. Havarijní
situací  se rozumí : váž ná porucha které hokoliv zaří zení  v rámcĺ  dodané ho řeš ení  nebo i

jeho jednotlivých funkč ní ch č ástí , která by zásadní m způ sobem ohrozila výkon ěinností
v rámci VSB, dále pak ĺ  lehč í  závada, která sĺ ce zásadně nebrání  výkonu č inností  v rámci
VSB, ale omezuje je.

17. HláŠ ení  havarĺ jní  situace musí  minimálně obsahovat
o jmé no osoby, která havarijní situaci hlásí
. základní  popis havarijní  sĺ tuace'

18. objednatel mů Že uvé st své  poŽadavky na způ sob odstranění  havarijní  situace'
Dodavatel mů Že pověřit odstranění m havarijnĺ  sĺ tuace po vzájemné  dohodě obou stran i

proš kolenou osobu na straně objednatele.

19. objednatel svá ú stní  nebo teleÍ onická sdělení  neprodleně potvrdí  pí semně na e-mailové
adrese Dodavatele uvedené  v č l' X té to Smlouvy.

20.Po dobu trvání  Smlouvy a po vzájemné  dohodě obou smluvní ch stran bude moŻné
přeřadit z provozní ch dů vodů  některé  vybrané  komponenty (max. 3) z kategorie kritĺ cká
do běŽná č i naopak.

21. Dodavatel je povinen bez zbyteč né ho odkladu inÍ ormovat objednatele o změně
kontaktní ch Údajů  uvedených v ěl. X té to Smlouvy.
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CI . V
Cena a platební  podmí nky

1. Cena za plnění  Í áze c.l aŽÍ áze č '3 dle č l. ll. odst.3 je celkem

817 899'00 Kč  bez DPH
21 %  DPH
989 657'79 Kč  vč etně DPH
Nenĺ -li Dodavatelplátcem DPH, uvádĺ  pouze cenu bez DPH

Cena měsí č ní ho plnění  Í áze i,.4 dle č l.ll' odst' 3. je:

13 997,50 Kě bez DPH
21%  DPH
16 936'98 Kc vcetně DPH
Není -li Dodavatel plátcem DPH, uvádĺ  pouze cenu bez DPH.

2. Uvedená cena je koneč ná a nepřekroč ĺ telná a zahrnuje veš kerá plnění  Dodavatele
poskytnuté  nazákladě té to Smlouvy.Zahrnuje veŠ keré  poplatky a plnění ' která nebyla ve
výzvě k výběrové mu ŕ í zení  pro Dodavatele té to zakázky nebo v té to Smlouvě výslovně
uvedena, ale Dodavatel jako odborní k o nich ví  nebo má vědět, Že jsou nezbytné  pro

řádné  splnění  předmětu a ú č elu té to Smlouvy dle č l. l. té to Smlouvy.

3' Dodavatel prohlaš uje, Že se řádně seznámil s rozsahem předmětu plněnÍ  podle té to
Smlouvy a potvrzuje, Že dohodnutá smluvní  cena zahrnuje veš keré  náklady spojené
s řádným plnění m podle té to Smlouvy'

4. Cena za předmět plnění  fáze ě,' 1 _ 3 dle č l. ll odst. 3 bude objednatelem Dodavateli
uhrazena takto:
. první  splátka ve výš i 30"/ " z ceny plnění  bude fakturována souč asně s podpisem

smlouvy,
. druhá splátka ve výš i 70"/ " z ceny plnění  bude Í akturována po protokolární m předání

předmětu dí la do ostré ho provozu. Faktura bude vystavena Dodavatelem do 14
kalendářní ch dnů  a podkladem pro zapĺ acení  bude akceptač ní  protokol č . 3
podepsaný zástupci obou stran.

V přĺ padě nepředání  předmětu dí la (ukonč ení  smluvní ho vztahu) je Dodavatel povinen
první splátku vrátit objednateli do 14 dnů  od ukonč ení  smluvní ho vztahu.

5. Cena za předmět plnění  Í áze ć,' 4 dle č l. ll odst. 3. bude objednatelem Dodavateli
uhrazena po řádné m splnění  předmětu Smlouvy. Faktura bude vystavena Dodavatelem
do kaŽdé ho 14' v měsí ci.

6. objednatel zaplatí  Dodavateli cenu za předmět plnění  nazákladě faktury řádně vystavené
Dodavatelem. Splatnost Í aktury bude 30 dnŮ ode dne její ho doruč ení  objednateli. Za den
splnění  platební  povinnosti se povaŽuje den odepsání  fakturované  č ástky z bankovní ho
Úctu objednatele na bankovní  ú č et Dodavatele V pří padě prodlenĺ  s ú hradou Í aktury je

Dodavatel oprávněn Úctovat objednateli Úroky z prodlení  ve výš i 0,05 %  z dluŽné  cástky
zakaŽdý den prodlení .

7' Faktura musí  splňovat náleŽĺ tostĺ  řádné ho daňové ho dokladu poŽadované  zákonem c'
235ĺ 2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, je-li Dodavatel plátcem DPH, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , náleŽitosti ú č etní ho dokladu dle zákona c.563/1991 Sb., o ú č etnictví , ve znění
pozdějŠ í ch předpisů , a vŽdy musí  obsahovat označ ení  smluvní ch stran jejich názvem,
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sí dlem, lco, Dlc (je-li přiděleno), Údaj o zápĺ su v obchodní m rejstří ku vč . spisové  znaěky
(pokud se tam zapisuje), označ ení  té to Smlouvy, č í slo faktury, den vystavení , termí n
splatnosti, označ enĺ  peněŽní ho ú stavu a č í slo ú č tu, na které  se má platit, fakturovanou
č ástku' razí tko a podpis oprávněné  osoby.

8. Nebude-li Í aktura obsahovat stanovené  náleŽitosti, nebo v ní  nebudou správně uvedené
ú daje d| e té to Smlouvy, nebo bude neú plná č i bude obsahovat chyby, je objednatel
oprávněn vrátit j i Dodavatelĺ . V takové m pří padě poběŽí  lhů ta splatnosti podle nové
faktury vystavené  v souladu s touto Smlouvou.

9. Platby peněŽní ch č ástek se provádí  bezhotovostně _ bankovní m převodem. objednatel
uhradí  přijatou Í akturu pouze na bankovní  ú č et Dodavatele zveřejněný způ sobem
umoŽňují cí m dálkový pří stup ve smyslu $ 98 zákona o DPH. V pří padě, Že Dodavatel
nebude mí t bankovní  Úcet uvedeným způ sobem zveřejněn, uhradí  objednatel Dodavateli
pouze základ daně a daň z přĺ dané  hodnoty uhradí  aŽ po zveřejnění  bankovní ho ú č tu
Dodavatele v registru plátců  a identifikovaných osob.

10. Smluvní  strany se dohodly,Že jeĄi Dodavatel plátcem DPH a je v okamŽiku uskuteč něnĺ
zdanitelné ho plnění  veden v rejstří ku nespolehlivých plátců  DPH, anebo nastane některá
z j iných skuteč ností  rozhodných pro ruč ení  objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit
Dodavateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvé st pří sluš né mu správci daně dle
platných právní ch předpisů , nedohodnou-li se smluvní  strany j inak. o provedené  Úhradě
DPH správci daně bude objednatel Dodavatele informovat kopií  oznámení  pro správce
daně dle $109a zákona ć,. 23512004 Sb. o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , bez zbyteč né ho odkladu.

lnÍ lač ní  dolož ka
11. Dodavatel je oprávněn zvýš ĺ t cenu plnění  s ú č inností  od 1. dubna kaŽdé ho kalendářní ho

roku následují cí ho po roce, v němŽ uplynou tři (3) roky od uzavření  smlouvy, o pří rů stek
prů měrné ho roění ho indexu spotřebĺ telských cen (dále jen ,,mí ra inflace") vyhláš ený
Ceským statistickým Úřadem za předcházejí cí  kalendářní  rok.

12' Dodavatel je oprávněn zvýš it cenu podle předchozí ho odstavce pouze v pří padě, Že mí ra
ĺ nflace přesáhne 2 o/ " (slovy: dvě procenta). Dodavatel je v kaŽdé m roce oprávněn zvýš it
cenu podle předchozí ho odstavce nejvýš e o5"/ " (slovy: pět procent);  to platí  ivpří padě,
Źe mí ra ĺ nÍ lace za pŕ edcházejí cí  kalendářní  rok bude vyš š í . Pro vylouč ení  pochybností  se
sjednává, Že v přĺ padě záporné  mí ry inÍ lace se cena nesniŽuje.

13' Zvýš ení  ceny podle předchozí ch odstavců  je platné  od okamŽiku doruč ení  pí semné ho
oznámení  Dodavatele o zvýš ení  ceny objednateli. oznámení  musí  obsahovat mí ru
inf| ace, zvýš enou cenu a podrobnosti výpoč tu zvýš ení . Nebude-li oznámení  o zvýš enĺ
ceny doruceno objednateli do 31. března kalendářní ho roku, právo na uplatnění  zvýš ení
ceny V dané m kalendářní m roce zanikne.

ct. vt
zÁRUKA

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dodané  řeš ení  po celou dobu trvání  Smlouvy,
a to v souladu s pravidly běŽnými v obchodní  praxi a v souladu s legislativou platnou pro
jednotlĺ vé  cásti plnění .

2. objednatel je povĺ nen reklamovat zjiš těné  vady, které  nejsou poruchou ěi závadou dle cl.
lV, odst. 14 Smlouvy, pí semně u Dodavatele, a to bez zbytecné ho odkladu poté , co je
zjistil.
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3. Dodavatel je povinen nastoupĺ t k odstranění  reklamované  vady dle odst. 2 tohoto č lánku
do 5 kalendářní ch dnů  od její ho nahláš ení  objednatelem a reklamovanou vadu ve stejné
lhů tě odstranit.

CI . VI I

sANKcNí  UJEDNÁNí n ľ ĺ ÁnnaDA ÚJMY

V pří padě, Že Dodavatel nedodá objednateli prokazatelně pouze svojí  vinou HS ve lhů tě
podle č l' ll odst. 1 pí sm. a) Smlouvy, vzniká objednateli nárok na zaplacení  smluvní
pokuty ve výš i 1.000 Kć, za kaŽdý zapoě,atý den prodlení . Bude-li prodlení  Dodavatele
s dodání m HS ve lhů tě podle č l. ll odst. 1 pí sm. a) Smlouvy prokazatelně pouze jeho
vinou delš í , neŽ 30 dnů , vzniká objednateli nárok na zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i
100.000 Kč .

2. V pří padě prodlení  Dodavatele s plnění m předmětu Smlouvy dle č l. lV. SmlouvY má
objednatel právo uplatnit vů ci Dodavateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1"/ " z celkové  ceny
zakázky zakaŽdý i zapocatý den prodlení .

3. V přĺ padě nedodrŽení  lhů t dĺ e č l. Vl, odst. 3 Smlouvy, má objednatel právo uplatnit vů č i
Dodavateli smluvní  pokutu ve výš i 2 500,- Kc (slovy: dva t isí ce pět set korun č eských) za
każ dý i započ atý den prodlení .

4. V pří padě nedodrŽení  stanovené ho plnění  dle č l. lV. té to Smlouvy má objednatel právo
uplatnit vů č ĺ  Dodavateli smluvní  pokutu ve výš i 2 000,- Kc (slovy: dva tisí ce korun
č eských) za kaŽdou i započ atou hodĺ nu u zaŕ í zení  spadají cí ch podle odst. 1 4 a 15 clánku
lV. té to Smlouvy do Kategorie l ,,Krit ická", a 500,- Kč  (slovy: pět set korun ceských) u

zaří zení  spadají cí ch podle odst. 14 a 15 č lánku lV' té to Smlouvy do Kategorĺ e ll ,,BěŽná".
Po dohodě s objednatelem do plnění  dle cl. lV. té to Smlouvy nebudou zapoöí távány
rozsáhlé  havarijní  stavy (např. výpadky eĺ ektrické ho proudu nebo konektivity, tedy situace
způ sobené  třetí  stranou a předem neavizované ), nedostupnost zaří zení  zpŮsobená
epidemiologickou situací  apod., souhrnně ,,vyš š í  moc'', které  z povahy věci mohou mí t
významný vliv na nedodrŽení  stanovené ho plnění  dle č l. lV. té to Smlouvy. V takové m
pří padě se objednatel a Dodavatel dohodnou a stanoví  lhů tu pro odstranění  havarijní ho
stavu. V pří padě nedodrŽení  té to lhů ty má právo uplatnit objednatel vů č i Dodavateli
smluvnĺ  pokutu ve výš i 2 000,- Kč  (slovy: dva t isí ce korun č eských) zakaŻdou i započ atou
hodinu naví c oproti stanovené  lhů tě.

5. V pří padě poruš ení  povinností  uloŽených smluvní m stranám v č lánku Vlll. má druhá
smluvnĺ  strana právo na smluvní  pokutu ve výš i 100 000 Kc (slovy: sto t isĺ c korun
ceských) zakaŽdý pří pad poruš ení .

6. V pří padě prodlení  které koliv smluvní  strany se zaplacení m peněŽĺ té  č ástky, má
oprávněná smluvní  strana právo na zaplacení  ú roku z prodlení  ve výš i stanovené
naŕ í zení m vlády č . 35112013 Sb., kterým se urč uje výš e Úroků  z prodlení  a nákladů
spojených s uplatnění m pohledávky, urč uje odměna likvidátora, likvidaění ho správce a
č lena orgánu právnické  osoby jmenované ho soudem a upravují  některé  otázky
obchodní ho věstní ku a veřejných rejstří ků  právnických a Í yzických osob, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

7 ' Smluvní  pokutu lze uloŻit opakovaně, ato zakaŽdý jednotlivý pří pad
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8. Smluvní  pokutu uhradí  Dodavatel na bankovní  ú č et objednatele ve lhŮtě splatnosti 30
dnů  od doruč ení  její ho vyÚč tování , nedohodnou-li se smluvní  strany v konkré tní m pří padě
j inak.

9. Zaplacení m smluvní  pokuty není  dotč eno splnění  povinnosti, která je prostřednictví m
smluvní  pokuty zajiš těna.

10. Zaplacení m smluvní  pokuty není  dotč eno právo smluvní ch stran na ú hradu způ sobené
Újmy vzniklé  v souvislosti s plnění m předmětu Smlouvy' Zaplacená smluvní  pokuta se
nezapoč í tává do pří padné  náhrady Újmy' Pří padná Újma bude hrazena v penězí ch, je-li to
dobře moŽné  aŽádá{ i to poš kozený, hradí  se š koda uvedení m do předeš lé ho stavu.

11. Jaké koliv omezování  výš e pří padných sankcí  ze strany Dodavatele se nepřipouš tí .

12. Dodavatel odpoví dá za veš kerou Újmu způ sobenou objednateli poruš ení m Smlouvy v
plné  výš i. Náhrada Újmy se ří dí  ustanovení mi zákona ć,' 8912012 sb., obč anské ho
zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

cl. vill
oGHRANA lNFoRMAcí

1. obě smluvní  strany se zavazují , Že zachovají  jako dů věrné  inÍ ormace týkají cí  se vlastní
spolupráce a vnitřní ch záleŽitostí  smluvní ch stran a předmětu Smlouvy, pokud by jejich
zveřejnění  nebo zpří stupnění  třetí  osobě mohlo způ sobĺ t ú jmu druhé  smluvní  straně.
SmluvnÍ  strany se zavazují  zachovávat o těchto skuteč nostech mlěenlivost.

2. Smluvní  strany se zavazují , Že neuvolní  třetĺ  osobě dů věrné  inÍ ormace druhé  strany bez
její ho souhlasu, a to v jaké koliv formě, a Že podniknou vš echny nezbytné  kroky
k zabezpeč ení  těchto inÍ ormací .

3. Dodavatel je povinen své ho pří padné ho subdodavatele zavázat povinností  mlč enlivosti
a respektování m práv objednatele nejmé ně ve stejné m rozsahu, v jaké m je v tomto
závazkové m vztahu zavázán sám.

4. Povinnost zachovávat mlč enlivost dle Smlouvy se nevztahuje na inÍ ormace, kdy:
a) smluvní  strana prokáŽe' Že je tato informace veřejně dostupná, aniŽ by tuto

dostupnost způ sobila Sama smluvní  strana;
b) smluvní  strana prokáŽe, Że měla tuto informaci k dispozici ješ tě před datem

zpří stupnění  druhou stranou, a Že j i nenabyla V rozporu se zákonem;
c) smluvní  strana obdrŹí  od zpří stupňují cĺ  strany pí semný souhlas zpřĺ stupňovat danou

informaci;
d) je zpří stupnění  inÍ ormace vyŽadováno zákonem nebo závazným rozhodnutí m

pří sluš né ho orgánu státní  spráVy č i samosprávy;
e) auditor provádí  u některé  ze smluvní ch stran audit na základě oprávnění

vyplývají cí ho z pří sluš ných právní ch předpisů .

5. Závazek mlcenlivosti není  č asově omezen. Povinnost zachovávat mlč enlĺ vost
o dů věrných informacĺ ch trvá i po ukonč ení  spolupráce, popř. po ukonč ení  ú č innosti
Smlouvy.

6. Dodavatel se rovněŽ zavazuje pro pří pad, Že se v rámcĺ  plnění  předmětu Smlouvy
dostane do kontaktu s osobní mi ú daji, Že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně
v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy, a to ĺ  po ukonč ení  plnění  Smlouvy.
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7. Povinnost poskytovat inÍ ormace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodné m pří stupu
k ĺ nformacĺ m, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , není  tí mto č lánkem dotč ena.

8' Za prokázané  poruš ení  ustanovení  v tomto clánku má druhá smluvní  strana právo
poŽadovat náhradu takto vzniklé  ú jmy.

ct. !x
UKoNGENĺ  snĺ luvľ ĺ í ľ lo vzrł ľ lu, oDsToUPENí  oD sMLouVY, VÝPoVĚĎ

1. objednatel je oprávněn od té to Smlouvy odstoupĺ t, ohrozĹli nebo zmaří -li prodávají cí
realizaci dodávky nebo podstatným způ sobem poruš í  tuto smlouvu. Mezi dů vody, pro něŽ
lze od smlouvy odstoupit, patří  zejmé na:

a) prodlení  v dodávce dle té to smlouvy převyš ují cí dobu 30 kalendářní ch dnů ,

b) prodlení  Dodavatele se zahájení m prací  převyš ují cí  7 kalendářní ch dnů ,

c) soustavné  nebo zvláš ť  hrubé  poruš ení  podmí nek jakosti a dalš í ch dohodnutých
podmí nek při provádění  realizace dodávky,

d) Dodavatel neodstraní  vadu, v dů sledku které  nebude moŽné  HS řádně uŽí vat, ani do
10 pracovní ch dnŮ od vzniku vady,

e) výpadek provozu HS, nebo jednotlivé  výpadky provozu HS, překroč í  dobu stanovenou
v ěl. l. odst. 4 Smlouvy, a to nejmé ně třikrát.

f) v pří padě, Že druhá smluvní  strana přestane být způ sobilým subjektem, na její  majetek
bude prohláš en konkurs nebo návrh na prohláš ení  konkursu bude zamí tnut z dů vodu
nedostatku majetku,

g) vady dodávky, kterými byla smlouva poruš ena podstatným způ sobem,

h) dalš í  dů vody stanovené  zákonem.

z. Úeinry odstoupení  od Smlouvy nastávají dnem doruč ení druhé  smluvní  straně.

3. Smluvní  vzIah lze předč asně ukoncit:
1. dohodou mezi Objednavatelem a Dodavatelem;
2' výpovědí  ze strany objednatele;
3. odstoupení m které koli ze smluvní ch stran z dále uvedených dů vodů  podstatné ho

poruš ení  smluvní ch povinností .

4. Tato Smlouva koncí  rovněŽ uplynutí m doby, po kterou má Dodavatel povinnost zajiš ť ovat
provoz a podporu HS dle cl. ll odst. 1.2 Smlouvy.

5. Tuto Smlouvu lze rovné Ž ukoncit nazákladě ustanovení  zákona.

6. Dodavatel se zavazuje při skonč ení  smluvní ho vztahu k provedení  exportu, migrace dat
objednatele na objednatelem urěené  mé dium a v objednatelem stanovené m a
pří pustné m formátu, a to nejpozději do 30 dnů  od výzvy objednatele. Dodavatel vydá
objednateli vš echny pevné  disky obsahují cí  data zí skaná na základě plnění  té to Smlouvy,
a to nejpozději do 30 dnů  od výzvy objednatele' Dodavatel se zavazuje prové st export,
migraci dat objednatele a vydat pevné  disky podle ustanovení  tohoto odstavce i

v pří padě, Že Dodavatel bude mí t za to, Že k ukonč ení  smluvní ho Vztahu nedoš lo, č i
ukonč ení  smluvní ho vztahu neuzná (např. v dů sledku odstoupení  od Smlouvy), a to zcela
bez ohledu na platnost č i neplatnost takové ho ukonč ení  smluvní ho vztahu. V pří padě, Že
Dodavatel

- neprovede export č i migraci dat podle tohoto odstavce Smlouvy, nebo
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nevydá objednateli vš echny pevné  disky obsahují cí  data zí skaná na základě plnění  té to
Smlouvy, nebo
poruš í  svilj závazek prové st export, migraci dat objednatele a vydat pevné  disky podle
ustanovení  tohoto odstavce i v pří padě, Že bude mí t za to, Že k ukoněení  smluvní ho
vztahu nedoš lo, č i ukonč ení  smluvní ho vztahu neuzná, vzniká objednatelĺ  nárok na
zaplacení  smluvní  pokuty ve výš ĺ  200.000 Kč . o předání  dat bude proveden zápis
podepsaný smluvní mi stranami.

7. Ukonč ení m Úč innosti té to Smlouvy nejsou dotč ena ustanovení  Smlouvy týkĄí cí  se nároků
zvad, povinnosti k náhradě š kody a nároků  ze smluvní ch pokut, ustanovení  o ochraně
Údajů , ani dalš í  ustanovení  a nárok, z jĄichž  povahy vyplývá, Že mĄí  trvat i po zániku
ú č innosti té to Smlouvy.

cl. x
osTATNí  UJEDNÁNí

KaŽdá ze smluvní ch stran jmenuje oprávněné  osoby. oprávněné  osoby budou zastupovat
smluvní  stranu v obchodní ch a technických záleŽitostech souvĺ sejí cí ch s plnění m té to
Smlouvy.

. oprávněnou osobou objednatele Ve věcech obchodní ch souvisejí cí ch s
plnění m dle té to Smlouvy je:
emaĺ l :  

. oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a organizač ní ch
souvisejí cí ch s plnění m dle té to Smlouvy je:

oprávněnou osobou Dodavatele Ve věcech technických a organizač ní ch
souvisejí cí ch s plnění m dle té to Smlouvy je:  ln

oprávněnou osobou Dodavatele ve věcech obchodní ch souvisejí cí ch s plnění m
dle té to Smlouvy

Klientská podpora (helpdesk) teleÍ on: 541 141 024, e-mail:  ,

2. Smluvní  strany jsou oprávněny změnit oprávněné  osoby, jsou vš ak povinny na takovou
změnu druhou smluvní  stranu pí semně upozornit předtí m neŽ změnu provedou nebo
neprodleně po té , kdy změnu provedly' Tato skuteč nost není  dů vodem ke změně té to
Smlouvy formou dodatku.

č l. xl
zÁvĚnecNÁ UsTANoVENĺ

1. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické  podobě a elektronicky podepsána
Dodavatelem a Objednatelem.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu smluvní mi stranami a ú ěinnosti dnem
uveřejnění  Smlouvy v registru smĺ uv dle zákona č ,. 34012015 Sb., o registru smluv, Ve
znění  pozdějš í ch předpĺ sů . Dodavatel výslovně souhlasí  s tí m, aby tato Smlouva byla
v registru smluv uveřejněna.

a

a

a
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3' Práva a povinnosti neupravené  touto Smlouvou se ří dĺ  obč anským zákoní kem.

4. Ve vztahu ke vš em sjednaným smluvní m pokutám v té to Smlouvě se vyluč uje ustanovení

s 2050 oběanské ho zákoní ku a objednatelje oprávněn poŽadovat po Dodavateli náhradu
š kody způ sobené  poruš ení m smluvní  povinnosti zajiš těné  smluvní  pokutou. Uhrazení m
smluvní  pokuty nezanlká zajiš těná povinnost.

5. objednatelje oprávněn započ í st nárok na zaplacení  smluvní  pokuty vů ěi Dodavateli oproti
plnění , které  má na základě té to Smlouvy poskytnout Dodavateli.

6' Dodavatel není  oprávněn postoupĺ t jakoukoliv pohledávku zté to Smlouvy vů č i objednateli
třetí  osobě bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele.

7. V pří padě vzniku nejasností  ohledně předmětu plnění  podle té to Smlouvy nebo j iných
ustanovení  té to Smlouvy se pouŽije výklad pro objednatele nejpří znivějš í .

8. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pí semnými dodatky č í slovanými ve vzestupné  řadě,
odsouhlasenými oběma smluvní mi stranami, nenĹli ve Smlouvě stanoveno j inak

9. Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy je pří loha:
Pří loha č . 1: SpeciÍ ikace zaří zení

10. Smluvní  strany prohlaš ují , Že si tuto Smlouvu přeč etly, s její m obsahem souhlasí , na
dŮkaz č ehoŽ připojují  své  podpisy.

dne dne.VV

Objednatel:

lnstltut pro veřejnou spľ ávu Pľ aha,

státní  pří spěvková organizace
zastoupen ředitelkou

JUDr. Annou DoleŽalovou

Lu

K

Dodavatel:

ApS Brno s.r.o.
zastoupen jednateli

lng. Lucií  Koěí

a ing' Radomí rem Kureč kou

l

3

Stránka L4zL4



Přĺ loha č .1 Smlouvy o dodánĺ , implementaci a zajiš těnĺ  provozu hotelové ho a stravovacĺ ho systé mu ve

Vzdělóvocĺ m středisku Beneš ov

SpeciÍ ikace zaří zení

objednatel rozdělil hardware a soÍ tware potřebný pro provoz HS do 4 skupin:

a) BěŽný hardware (myš leno např. server, zálohovací  NAS, switche, běŽná koncová
stanĺ ce)

b) Podpů rný soÍ tware (např. licence operač ní ho systé mu serveru, zálohovací ho
software, virtualizač ní ho soÍ tware, antiviru, pří padně j iné  nutné  licence)

c) Speciální  hardware (např. dotykové  obrazovky pro volbu stravy, t iskárny
s nestandardní m výstupem tisku, terminály pro výdej stravy' aj.)

d) Vlastní dodávané  licence HS

Hardware a software z bodu a) a b) vyplní  Dodavatel do přĺ loŽených tabulek. V tabulce
k bodu c) vyplní  konkré tní  typy dodávané ho speciální ho hardwaru. Specifikace vyplněná
Dodavatelem je závazná. objednatel dodá hardware a software dle tabulky a předá ke
zprovoznění  Dodavateli. Dodavatel převezme hardware a soÍ tware a provede instalaci a
zprovoznění  komplexní ho řeš enĺ  sí tě HS a to vlastní mi silami nebo subdodávkou.

objednatel si vyhrazuje právo posoudit poč ty jednotlivých licencí  z bodu c).

V bodu c) j iŽ objednateli vzniká povinnost poří zení  některých licencí  Microsoft pro provoz

zámkové ho systé mu. Pokud Dodavatel zaruěí  funkč nost, mohou tyto licence slouŽit i pro

provoz vlastní ho HS (myš leno např' Windows Server, CAL' aj.)

Para běž né ho hardwaru

PoŽadavky Dodavatele na
hardware

Poč et
Maximálnĺ  cena

poŽadované ho hardwaru
v mí stě a case obvvklá

Server

8jádrový serverový
procesor (např. lntel Xeon
Silver 4110), min. 32GB
paměti, 2x serverové  SSD
disky á min 1TB, HW RAID
Controĺ ler, záruka výrobce
48 měsí ců , servis NBD
onSite 1 120'000'- Kč

Zálohovací  zaŕ í zení Synology RS820+ , disky o
celkové  kapacitě 4TB 1 40.000,- Kč

Switche

Gigabĺ t managovatelný
switch s patřicným poč tem
portů  pro zapojení  vš ech
potřebných zaŕ í zení 1 15.000'- Kč

7

X

Koncové  stanice
Dell 990, procesor i5, RAM
8GB DDR3, SSD 256G8,
OS Windows 10 Pro 64bit

DalŠ í  potřebný hardware- 15.000'- Kč
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Přĺ loha č .7 Smlouvy o dodóní , implementoci a zajiš tění provozu hotelové ho a stravovací ho systé mu ve

Vzdělávacĺ m středisku Beneš ov

* mož nost rozš í ření  tabulky o dalš í  řádky

Pož adovaný podpů rný soÍ tware (bod b)

Pozn.:

*  tento poč et je sice pož adovón, ale předpoklódáme, ž e souč asně lze využ í t licenci, kteró je

pož adovanó pro provoz řeš ení  ASSA ABL)Y' Proto celkový poč et licencí  není  dón prostým souč tem'

* *  tyto licence jsou souč óstĺ  Windows Serveru resp. vybrané ho fyzické ho zoří zení  Synology.

Pož adavky speciální  hardware (Zařizeni dodávaná v rámciVZ
Dodavatelem vč . optimální ho poětu dle objednatele - bod c)

PoŽadovaný
poč et licencí

Nutné
licence pro

provoz
řeš ení
ASSA

ABLOY

Celkový
poč et
licencí

operač nĺ  software serveru Windows Server 2019 1 1 1

Licence pro MicrosoÍ t
Server

External Connector
pro WS 2019

1
1

1

Licence pro Microsoft
Server Device CAL

Dle poč tu

stanic
20

20 +  pocet
stanic

Antivir ESET
Dle poctu

stanic
15

15 +  poč et
stanic

Zálohovací  soÍ tware
Synology Active

Backup for Business
1

X
1

Virtualizač n í  soÍ tware Hyper-V 1 X 1

Dalš í  potřebný software MS oÍ fice
Dle poč tu

stanic X
Dle poč tu

stanic

Dalš í  potřebný software

Windows Server
Remote desktop
(RDS) CAL 2019 User
CAL

1

X

1

Dalš í  potřebný software

SQL Server 2019,
Standard,2 Lic, Per
Core

1

X

1
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Název zaŕ í zení Specifikace
Poč et
kusů

Typ nabí zené ho
zaří zení  (oznaěení

výrobce)

Dotykové  zaŕ í zení  pro
objednávku stravy

Dotykový display 15'', oS dle
řeš ení  Dodavatele (WlN 10'
Linux..), minimální  rozliš ení
1024 x 768, VESA kompatibilita

4
15.6'ASUS VT168N,
Umax U-Box J51 Pro

Cteč ka mé dĺ í  (RFlD
encoder)

USB, Í ormáty EM Marin 125k{ z
a Mifare

I PCR-340

Zobrazovací  zaří zení
pro výdejjí del

Mini PC, speciÍ ikace a operač ní
systé m dle Dodavatele, USB
extender

3 Umax U-Box J51 Pro

zákaznický d isplay m i n imálně
7'', rozliš ení  min. 800 x 600 px 3 Virtuos SD700F

Dotykové  zaŕ í zení  pro
prodej (kasa)

Dotykový display 15'', oS dle
řeš ení  Dodavatele (WlN'1 0'
Linux..)

2
15.6'ASUS VT168N,
Umax U-Box J51 Pro

Zákaznický dĺ splay pro
kasu

VFD nebo LCD displej min.7",
2x20 znakŮ' USB pří padně
RS232, bez potřeby externí ho
naoáiení

2 Virtuos SD700F

Tĺ skárna ú č tenek

USB termotiskárna na
termopapí r š í ře 80mm,
kompatibilní  s standardem
EPSON

2 Epson TM-T2O| ll

Cteč ka dokladů  (oP,
pas)

USB' pracuje jak s papí rovýmĺ
tak elektronickými dokladv

1
OCR-315 a

YENKEE YCR 101 USB

Přĺ loha č .7 Smlouvy o dodónĺ , implementaci a zajiš těnĺ  provozu hotelové ho a stravovacĺ ho systé mu ve

Vzdělóvací m středisku Beneš ov

Vlastní  dodávaná llcence HS bod d)

Systé m lsKAM4 splňuje zadávací  dokumentacĺ  dokumentace k veřejné  zakázce,,Hotelový a stravovací

systé m pro Vzdělávací  středisko Beneš ov", která je oddělitelnou souč ástí  Smlouvy
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