
Kupní smlouva

Kupní smlouva k Dynamickému nákupnímu systému na pořizování produktů Oracle

Kupní smlouva Č. j: 26/2022-MSP-CES

na pořizování produktů Oracle (dále jen ,,Kupní smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název:
se sídlem:
IČO:
za něhož jedná:
e-mail:
bankovní spoj ení:
číslo účtu:

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
00025429
Ing. Be. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

Česká národní banka

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

název: Neit Conslting s.r.o.
se sídlem: Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha l
zastoupená/ý . ,
IČO: 27369871
DIČ: CZ 27369871
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108964
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu:
kontaktní osoba .
e-mail:

(dále jen ,,Dodavatel")
na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako ,,Smluvní strana" a společně jako ,,Smluvní strany")

uzavřely tuto Kupní smlouvu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen ,,ZZVZ") a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Kupní smlouvě obsažených a v úmyslu být
touto Kupní smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Kupní smlouvy.
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Kupní sinlouva

Preambule
Úvodní ustanovení

l. Tato Kupní smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky, zadávané
v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem ,,Dynamický nákupní systém na
pořizování produktů Oracle" (dále jen ,,DNS"). Systémové číslo této VZ na profilu MV CR
(https://nen.nipez.cz/profil/MVCR) v Národním elektronickém nástroj (dále jen ,,NEN') je
N006/19/V00022700.

2. Přistoupením k DNS se Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též Objednateli
uvedenému na titulní straně této Kupní smlouvy, a to za podmínek stanovených v této
Kupní smlouvě.

3. V DNS jsou uzavírány Kupní smlouvy v souladu s postupem upraveným v zákoně
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy na
základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům
učiněné prostřednictvím NEN.

4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele na výzvu byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější, uzavírají Smluvní strany tuto Kupní smlouvu.

I.

Předmět Kupní smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je dodávka plnění specifikovaného v Příloze l této smlouvy.

II.

Cena za plnění

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným dále v této Kupní smlouvě, zejména potom v její Příloze č l

3. Smluvní strany se dohodly, že:

cena bez DPH za poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy Činí 22 136 391,00 KČ, (slovy:
dvacet dva milionů jedno sto třicet šest tisíc tři sta devadesát jedna koruna česká), výše
DPH Činí 4 648 642,11 KČ, (slovy: Čtyři miliony šest set čtyřicet osm tisíc šest set čtyřicet
dva korun českých jedenáct haléřů) cena s DPH za poskytnutí plnění dle této Kupní
smlouvy Činí 26 785 033,11 KČ, (slovy: dvacet šest milionů sedm set osmdesát pět tisíc
třicet tři korun českých jedenáct haléřů),

4. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto
Článku Kupní smlouvy je uvedeno v Příloze č. l této Kupní smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytnutí plnění dle této Kupní smlouvy je
rozdělena do 3 plateb, tj. každá platba a příslušný daňový doklad bude ve výši 1/3 celkové
ceny plnění.

6. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této
Kupní smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny dále v této Kupní smlouvě a
v Příloze č. l této Kupní smlouvy".

2/13



Kupní sinlouva

III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen objednat u společnosti Oracle plnění
dle této Kupní smlouvy nejpozději do 2 pracovních dnů po nabytí účinnosti této Kupní
smlouvy.

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Kupní smlouvy je sídlo Objednatele uvedené na
titulní straně této Kupní smlouvy.

IV.

Doba trvání a ukonČení Kupní smlouvy

l. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v registru smluv.

2. Tato Kupní smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:

l. písemnou dohodou Smluvních stran;

2. odstoupením Objednatele od této Kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto Článku Kupní
smlouvy;

3. odstoupením Dodavatele od této Kupní smlouvy dle odst. 4 tohoto Článku Kupní
smlouvy.

3. Objednatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Kupní smlouvy po dobu
delší než patnáct (15) dnů; nebo

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této
Kupní smlouvy, nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, je v prodlení s odstraněním vad
plnění dle této Kupní smlouvy. Smluvní strany Činí nesporným, že chyby (bugy)
softwarových produktů společnosti Oracle, dodávaných na základě této Kupní smlouvy,
budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti
Oracle (v rámci My Oracle Support) a nepovažují se za vady plnění, pro které je
Objednatel oprávněn od této Kupní smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto Článku IV.
3 písm. b) této Kupní smlouvy;

C) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Kupní smlouvy opakovaně, tj. nejméně 3 krát,
vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Kupní smlouvy a nezjedná nápravu ani v
dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (IQ) dnů;

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;

f) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Kupní smlouvy, a to ode
dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat;
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g) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Kupní smlouvy, nebo při
provádění této Kupní smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění
zadávacího řízení této Kupní smlouvy, nebo provádění této Kupní smlouvy ke škodě
Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a
otevřené soutěže

4. Dodavatel může od této Kupní smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Kupní smlouvy nebo její části po
dobu delší než třicet (30) dnů;

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných
licenčních podmínkách společnosti Oracle, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do
třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové
porušení.

5. Odstoupením od Kupní smlouvy nej sou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut,
ochrany informací, náhrady Škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.

6. jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Kupní smlouvy, musí být učiněn v písemné formě
a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této
Kupní smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.

7. výpověď' a odstoupení od této Kupní smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno
s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

V.

Platební podmínky

l. Platba za poskytnuté plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na
základě daňového dokladu doručeného Dodavatelem příslušnému Objednateli.

2. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány Dodavatelem následovně:

a) první daňový doklad bude Dodavatelem vystaven do 30 dnů od předání a převzetí
plnění poskytnutého Dodavatelem;

b) druhý daňový doklad bude Dodavatelem vystaven k ročnímu výročí od data předání
a převzetí plnění;

C) a třetí daňový doklad bude Dodavatelem vystaven k druhému ročnímu výročí od data
předání a převzetí plnění.

3. Přílohou prvního daňového dokladu bude Dodavatelem a Objednatelem podepsaný dodací
list potvrzující, že plnění bylo dodáno Objednateli v požadovaném množství a kvalitě.

4. Daňové doklady musí obsahovat č. j. Kupní smlouvy, a označení názvu zakázky daného
kola DNS a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Daňový doklad je splatný do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu vystaveného Dodavatelem v souladu s touto Kupní smlouvou
Objednateli na adresu Objednatele uvedenou v této Kupní smlouvě.
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6. Cena/Splátka plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
Částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

7. u daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost
ceny plnění stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit
Dodavateli bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto
Kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií
potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnutý v této Kupní smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením
důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě důvodného vrácení daňového dokladu
tento doklad opravit nebo vyhotovit nový. Důvodným vrácením daňového dokladu
přestává běžet původní lhůta splatnosti Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu
ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

9. Zálohové platby nejsou poskytovány.

10. Plnění bude považováno za uskutečněné jeho převzetím Objednatelem a podpisem
dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího
listu zůstane Objednateli a druhé vyhotovení bude předáno Dodavateli.

l l. Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení za nedodržení termínu
splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované Částky včetně DPH
za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

12. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu
poskytnutí plnění, který bude stanoven ve smlouvě, a to ve výši 0,05 °/) z celkové ceny
plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

13. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu
doručení daňového dokladu, a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na daňovém dokladu
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

14. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby 30
kalendářních dnů pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 %
z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální
výše sankce je 100,- kč za den.

15. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno
právo oprávněné strany na náhradu Škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

16. Daňový doklad bude příslušnému Objednateli v rámci každé uzavřené smlouvy vystaven
pouze jednou, a to po uskutečnění celé dodávky v souladu s příslušnou kupní smlouvou.

VI.

Ostatní ujednání

l. Objednatel podpisem této Prováděcí smlouvy prohlašuje a souhlasí, že se nákup
uskutečňuje v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami společnosti Oracle, které jsou
součástí Přílohy Č. 3

2. V případě realizace nákupu nestandardní délky (jiné než l rok nebo 3 roky) kontraktu na
subscription Oracle Linux a Oracle VIVI nebo jakékoliv délky JAVA subscription se navíc
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Objednatel zavazuje předat zvlášt' podepsaný dokument uvedený v Příloze č. 3 Dodavateli
do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti Kupní smlouvy. Dodavatel následně zajistí podpis
za společnosti Oracle do 3 pracovních dnů.

3. Přílohou Kupní smlouvy jsou certifikát/y společnosti Oracle či potvrzení společnosti
Oracle, ze kterých bude zřejmé, že Dodavatel je držitelem statusu autorizovaného partnera
společnosti Oracle, a to v rozsahu Oracle Gold Partner nebo vyŠŠím, platným pro území
České republiky, případně držitelem certifikátu společnosti Oracle tyto certifikáty
nahrazující.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému
splnění jejich povinností dle této Kupní smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují k dodržení následujících termínů:

a. Objednatel podepíše a zveřejní tuto Kupní smlouvu v Registru smluv do 3
pracovních dnů od obdržení výzvy k podpisu Kupní smlouvy, která mu bude
doručena datovou schránkou,

b. Dodavatel objedná předmět plnění této Kupní smlouvy u Oracle do 2 pracovních
dnů od uveřejnění v Registru smluv

6. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Kupní smlouvy jako neplatné, nevymahatelné
nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení této Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů
od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným
nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou.

7. Nedílnou součástí této Kupní smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění;

Příloha č. 2 - Certifikáty Oracle dle ČI. VI. 3 této Kupní smlouvy;

Příloha č. 3 - Podmínky společnosti Oracle Corporation.

8. Tato Kupní smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky.
9 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně

Objednatel
V Praze dne dle e/ekh'o//ického D()dpisl/

Ing. Be. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
náměstek pro řízení sekce ekonomické a správní

Dodavatel
V Praze dne dle e/ek//'o//ického podpisl/

.
jednatel
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Příloha č. l

Příloha Kupní smlouvy Č. l - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

Položka Množství a ceny

Období') Cena za jednotku Ce?a ",a

. V. Sériové 2) Množství (MM.YYYY Požadovaná za požadované
m'!ozstvl zá;

Nazev produktu CSl cislo V. Typ podpory j) . požadovaneclslo') (ks) - fakturace obdobi .
V obdobiMM.YYYY) bez DPH v K' bez DPH v KČ

Oracle Internet Developer . W W
Oracle Prenirr Support l 18.04.2022 - ročnel. Suite - Named User Plus 14358879 f W 73 675,00 73 675,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

2. O'acle Partitioning " 14358879 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 147 349,00 294 698,00
Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle Database Standard . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne3. Edltlon One - Processor 16015328 f 2 W 54 250,00 108 500,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
Oracle Database Standard . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne4. Edltlon One - Processor 16015328 f 2 W 54 250,00 108 500,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
Oracle WebCenter

5. Universal Content 16400802 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 751 922,00 l 503 844,00
Management - Processor for Software 29.11.2024 předem
Perpetual
Oracle Database Enteíprise . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne6. Edltlon - Processor 16400802 f 2 W 310 576,00 621 152,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

7 O'acle Partitioning " 16400802 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 79 993,00 159 986,00' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
8. O'acle Tuning Pack - 16400802 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 22 884,00 45 768,00

Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
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Příloha č. l

Oracle WebCenter
9. Universal Content Oracle Premier Suppo't 20 18.04.2022 - ročnč 15 038,00 300 760,00

Management - Named 16400802 for Software 29.11.2024 předem
User Plus Perpetual
Oracle Real Application . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne
10. Clusters - Processor 16400802 f 2 W 150 385,00 300 770,00

or Software 29.11.2024 předem
Perpetual
Oracle Database Standard . W W

Oracle Premier Support 5 18.04.2022 - ročne
ll. Edltlon - Named User Plus 16400802 f W 2 288,00 ll 440,00

or Software 29.11.2024 předem
Perpetual

12. O'acle Advanced Security 16400802 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 75 192,00 150 384,00
- Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem

13. O'acle Diagnostics Pack " 16400802 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 22 884,00 45 768,00
Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle WebLogic Server . W W

Oracle Premier Support 5 18.04.2022 - ročne
14. Standard Edltlon - 16400802 f W 65 384,00 326 920,00

or Software 29.11.2024 předem
Processor Perpetual
Oracle WebLogic Server . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne
15. Standard Edltlon - Named 16400802 f 20 W l 307,00 26 140,00

or Software 29.11.2024 předem
User Plus Perpetual
Oracle Database Standard . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne16. Edltlon - Processor 16400802 f 6 W 114 422,00 686 532,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
Oracle Database Standard . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne17. Edltlon - Processor 16565453 f 2 W 144 460,00 288 920,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
Oracle WebLogic Server . W W

Oracle Premier Support 5 18.04.2022 - ročne
18. Standard Edltlon - 16565453 f W 82 550,00 412 750,00

or Software 29.11.2024 předem
Processor Perpetual
Oracle Database Enteíprise . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne19. Edltlon - Processor 16565453 f 6 W 392 100,00 2 352 600,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
20. O'acle WebCente' 16565453 Oracle Premier Suppo't 6 18.04.2022 - ročnč 474 645,00 2 847 870,00

Universal Content for Software 29.11.2024 předem
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Management - Processor
Perpetual
Oracle WebCenter

2 l Universal Content 17561651 Oracle Premier Suppo't 4 18.04.2022 - ročnč 860 382,00 3 441 528,00
' Management - Processor for Software 29.11.2024 předem

Perpetual
Oracle Database Enteíprise . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne22. Edltlon - Processor 17754628 f 2 W 417 475,00 834 950,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
23 O'acle Advanced Security 17754628 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 101 075,00 202 150,00

' - Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle WebLogic Server . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne24. Standard Edltlon - 17754628 f 2 W 89 647,00 179 294,00or Software 29.11.2024 předemProcessor Perpetual

25 O'acle Tuning Pack - 17754628 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 43 945,00 87 890,00
' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem

Oracle Real Application . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne26. Clusters - Processor 17754628 f 2 W 202 146,00 404 292,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
27 O'acle Partitioning " 17754628 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 101 073,00 202 146,00

' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
28. O'acle Diagnostics Pack " 17754628 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 43 945,00 87 890,00

Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle Database Enteíprise . W W

Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne29. Edltlon - Processor 18296846 f 2 W 404 680,00 809 360,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
Oracle WebLogic Server . W WOracle Premier Support 18.04.2022 - ročne30. Standard Edltlon - 18296846 f 2 W 85 195,00 170 390,00or Software 29.11.2024 předemProcessor Perpetual

3 l. O'acle Partitioning - 18296846 Oracle Premier Suppo't 2 18.04.2022 - ročnč 97 974,00 195 948,00
Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle Database Enteíprise . W W

Oracle Premier Support l 18.04.2022 - ročne32. Edltlon - Processor 13487165 f W 270 735,00 270 735,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

9/13



Příloha č. l

Oracle Database Enteíprise . W W
Oracle Premier Support 18.04.2022 - ročne33. Edltlon - Processor 13487165 f 3 W 270 735,00 812 205,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

Oracle Database Enteíprise . W W
Oracle Premier Support 31.05.2022 - ročne34. Edltlon - Processor 21830499 f 8 W 305 639,00 2 445 112,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

35 O'acle Partitioning - 21830499 Oracle Premier Suppo't 4 31.05.2022 - ročnč 74 000,00 296 000,00
' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem

Oracle Real Application . W WOracle Premier Support 31.05.2022 - ročne36. Clusters - Processor 21830499 f 4 W 147 994,00 591 976,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual
37 O'acle Tuning Pack - 21830499 Oracle Premier Suppo't 4 31.05.2022 - ročnč 32 173,00 128 692,00

' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem
Oracle WebLogic Suite - . W WOracle Premier Support 31.05.2022 - ročne38. Named User Plus 21830499 f 20 W 5 791,00 115 820,00or Software 29.11.2024 předemPerpetual

39 O'acle Diagnostics Pack " 21830499 Oracle Premier Suppo't 4 31.05.2022 - ročnč 48 259,00 193 036,00
' Processor Perpetual for Software 29.11.2024 předem

Celková cena bez DPH 22 136 391,00
Hodnota DPH 4 648 642,11
Celková cena s DPH 26 785 033,11

') Jen pro HW
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') Typ podpory (doplní Oracle)
Oracle Premier Support for Software')
Oracle Premier Support for Systems ')
Extended Support for OPS6)
Oracle Support for Software as a Service ')
Oracle Premier Support for Engineered Systems ')
Oracle Premier Support for Operating Systems ')
Oracle Customer Data and Device Retention
Reinstatment Fee
Extended support
Oracle Linux Support
Oracle VM Support
JAVA SE Subscription
MySQL Subscription

') Požadované období platnosti licencí. V případč, že Objednatel požaduje počátek platnosti licencí před termínem, od kterého vstoupí Kupní smlouva v
účinnost (tedy požádá o realizaci dílčí veřejné zakázky ménč než 4 mčsíce před vypršením platné podpory), bude do ceny licencí rovnčž započítám
Reinstatment Fee, který licenčenč pokryje období od ukončení platnosti stávající podpory a počátkem nové podpory, která počíná nabytím účinnosti Kupní
smlouvy.

') Kvartálnč dopředu, kvartálnč zpčtnč, ročnč dopředu, dopředu na celé požadované období

') Nehodící se mčnu vymažte
') U tčchto produktů je možné využít Zvýhodnčnou podporu, poskytovanou na základč Prohlášení společnosti Oracle, podepsané ředitelkou Oracle Mgr.

Renatou Dvořákovou, MBA dne 3.6.2019, které zajišt'uje výhodnčjší podmínky pro služby technické podpory SW a HW oproti standardním podmínkám
této společnosti. Podmínky poskytnutí jsou: Objednávka Dodavatele musí být předložena společnosti Oracle minimálnč 35 kalendářních dnů předem, (je
nezbytné požádat o VZ v ČtyřmČsíČním předstihu), je třeba objednat podporu bud' na l rok nebo na 3 roky a není možné zmčnit tento rozsah nebo podporu
předčasnč ukončit.
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Příloha č. 2
Certifikáty Oracle dle ČI. VI.2 této Kupní smlouvy

oRAcLe Oracle Czech sial U Trezodcy921/2 t

158 (X) Práha 5 E
Česká Republika htW/wwwmade.cz

V Praze dne 12.5.2021

Partnerství v OraclePartnerNetwork

Potvrzujeme. že společnost Neit Consulting s.r.o. je partnerem společnosti Oracle Czech s.r.o.
a členem partnerské sítě OradePannerNehvork. Partner má status OPN member a Hardware &
Software Track. které jsou ekvivalentem k pamerství úrovně GOLD. které je platné do 5.5.2022.

Společnost má platnou Snilouvu o distribuci progra1llů pro plné využití. Dodatek pro veřejný
sektor ke snilouvě o distiibuci progra1llťl pro plné využití a Smlouvu o distribuci cloudových
služeb do státní správy.

S pozdravein.

Qrack CZeCh s.r.o., zqpsaná v otchoáúm rejstříhj vedenéniMěstským soudetnv Pram oddíl C, vložka 30435.
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Příloha č. 3

Příloha Č. 3
Podmínky spoleČnosti Oracle Corporation

Vpřkadě nákupu obnovy Preniier Support, Preniier Supportfor Sys/enis a C/oudRenewa/ není
vyžadována žádná příloha, p/a/i původní licenční doklln1en/ z nákupu /icenci,'"c/olldových
kreditů.
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