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Objednávka č. 4100044655 
Zajištění přesunu ICT techniky z DC Perštýn do pronajatého DC 

ke smlouvě o odborných službách č. L8C030 C, příloha B (Odborné služby), dodatek č. 22 

 

Objednatel: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00  Praha 3 

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR 

k podpisu oprávněna:  náměstkyně ředitele VZP ČR pro informatiku  

kontaktní osoba/tel./e-mail:  

IČ: 41197518 

DIČ: CZ41197518 

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu:  

 

Zhotovitel: 

Hewlett-Packard s.r.o. 

se sídlem:  Vyskočilova 1/1410, Praha 4, 140 21 

jednající: Ing. Lukáš Najman 

kontaktní osoba/tel./e-mail:  

IČ: 17048851 

DIČ: CZ17048851 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Praha 

č.účtu:  

Zapsaná v OR: v Praze, odd. C, vložka 1974  

Objednatel závazně objednává na základě této objednávky zhotovení díla za těchto podmínek: 

Vymezení, specifikace objednávaných služeb:  

Přesun IT infrastruktury datového centra Perštýn do pronajmutých prostor nového datového centra DC3 (dodání 

dokumentace, konzultace, připomínky, spolupráce na projektovém plánu, projektový management, příprava stěhování, 

provozní testy, spolupráce na nastavení infrastruktury v DC3) 

Jedná se zejména o následující aktivity: 

- Přesun a zprovoznění DWDM  (pozn.: jedná se o zprovoznění technologie pro optické propojení DC3 a DC1);  

- Zabalení racků i jednotlivých zařízení, proti poškození;  

- Přesun racků i jednotlivých zařízení na přepravní prostředek; 

- Zajištění fyzické bezpečnosti stěhovaného HW včetně dat; 

- Fyzický převoz do DC3; 

- Odbalení racků a kontrola racků po přepravě; 

- Umístění racků do DC3, spolupráce na zapojení racků do el. sítě včetně zapojení jednotlivých zařízení; 

- Spolupráce na zprovoznění sítě LAN, SAN a DP zálohovací infrastruktury; 

- případné další úkony dle přílohy č. 1 této objednávky 

 

Cenová ujednání a celková cena díla: celková cena díla činí 3 960 000,- Kč bez DPH, 4 791 600,- Kč včetně DPH. 

Uvedená cena zahrnuje veškerá plnění podle této objednávky a je maximálně přípustná a nepřekročitelná. Výsledná 

celková cena bude stanovena dle skutečného rozsahu díla (počtu odpracovaných hodin a hodinové sazby dle smlouvy o 

odborných službách č. L8C030 C, viz výše) 

 

Dodací a platební podmínky: 

Místo plnění: VZP ČR, Orlická 4, Praha 3 a Na Perštýně 6, Praha 1 

Osoba oprávněná k převzetí  

a akceptaci:  

Termín plnění: v období od data potvrzení Objednávky do 30.10.2016 

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem. Dodané dny budou 

vykazovány na dvoutýdenní fázi. Fakturace bude probíhat na měsíční bázi na základě 

výkázaných a vzájěmně odsouhlasených odpracovaných hodin a akceptaci plnění. 
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Objednévka E. 4100044655
Zajisténi pfesunu ICT techniky 2 DC Perstyn do pronajatého DC

ke smlouvé o odbornych sluibach 6. L8C030 C, pfiloha B (Odborné sluiby), dodatek 6. 22

Objednatel:
Vseobecnzi zdravotni poji§t’ovna Ceské republiky
se sidlem: Orlicka 4/2020, 130 00 Praha 3
jejimi jménem jedna: Ing. Zdenék Kabatek, fedite1VZP CR
k podpisu opravnéna: nzimestkyné feditele VZP CR pro informatiku
kontaktni osoba/tel./e—mail:
IC: 41197518
DIC: CZ41197518
bankovni spojeni: GE Money Bank, a.s.
éislo fiétu:

Zhotovitel:
Hewlett-Packard s.r.o.
se sidlem: Vyskoéilova 1/1410, Praha 4, 140 21
jednajici: Ing. Lukas Najman
kontaktni osoba/tel./e—mail:
16: 17048851
DIC: CZ17048851
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Praha
é.1'1étu:
Zapsana V OR: V Praze, odd. C, Vloika 1974

Objednatel zévazné objednzivzi na zékladé této objedmivky zhotoveni dfla za téchto podminek:

Vymezeni, specifikace objedmivanych sluieb:
Pfesun IT infrastruktury datového centra Perstyn do pronajmutyeh prostor nového datového centra DC3 (dodani
dokumentace, konzultace, pfipominky, spoluprzice na projektovém planu, projektoxdl management, pfiprava stéhovani,
provozni testy, spoluprace na nastaveni infrastruktury V DC3)
Jedné se zejména o nzisledujici aktivityz

— Pfesun a zprovoznéni DWDM (pozn.: jednzi se 0 zprovoznéni technologie pro optické propojeni DC3 a DC1);
- Zabaleni rack1°1 i jednotlivych zafizeni, proti poskozeni;
— Pfesun rackfi i jednotlixdich zafizeni na pfepravni prostfedek;
— Zajisteni fyzické bezpeénosti stehovaneho HW Véetné dat;
— Fyzicky pfevoz do DC3;
— Odbaleni rack1°1 a kontrola rackfi po pfepravé;
— Umisteni rack1°1 do DC3, spoluprace na zapojeni rack1°1 do el. site Véetne zapojeni jednotlixdlch zafizeni;
— Spoluprzice na zprovoznéni site LAN, SAN a DP zalohovaci infrastruktury;
— pfipadné dalsi 1'1kony dle pfilohy 6. 1 této objednévky

Cenovzi ujedmini a celkovzi cena dfla: celkovzi cena dfla éini 3 960 000,- Ké bez DPH, 4 791 600,- Ké véetné DPH.
Uvedena cena zahrnuje veskera plnéni podle této objednavky a je maximalné pfipustna a nepfekroéitelna. Vysledné
celkovzi cena bude stanovena dle skuteéného rozsahu dfla (poétu odpracovanych hodin a hodinové sazby dle smlouw o
odbornych sluibach é. L8C030 C, Viz Vyse)

Dodaci a platebni podminky:
Misto plneni: VZP CR, Orlické 4, Praha 3 a Na Perstjlne 6, Praha 1
Osoba oprzivnéna k pfevzeti
a akceptaci:
Termin plnéni: V obdobi od data potvrzeni Objednzivky do 30.10.2016
Splatnost faktury: do 30 kalendafnich dnfi od data wstaveni faktury Zhotovitelem. Dodané dny budou

Vykazovany na dvoutydenni fazi. Fakturace bude probihat na mésiéni bzizi na zakladé
Vjikazanych a Vzaj émné odsouh1asen3'Ieh odpracovanych hodin a akceptaci plnéni.
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Zhotovitel se zavazuje, že fakturu doručí Objednateli v den jejího vystavení.  Pokud 

nebude příslušná faktura doručena VZP ČR v den jejího vystavení, pak splatnost takové 

faktury je 30 dní od jejího doručení do sídla VZP ČR. 

 

Zveřejnění Výzvy k plnění (Smlouvy) 

1. Prodávající si je plně vědom zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu (Výzvu k plění) včetně všech případných dohod, kterými se tato 

Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

Kupující. Kupující Prodávajícího o zveřejnění Smlouvy v registru smluv písemně vyrozumí bez zbytečného odkladu; 

vyrozumění však Kupující nezasílá v případě, že při odeslání Smlouvy k uveřejnění zadal automatickou notifikaci 

uveřejnění druhé smluvní straně (stranám).  Prodávající je povinen zkontrolovat, že Smlouva včetně všech příloh a 

metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna a to do tří dnů od zaslání písemného vyrozumění, popř. od doručení 

automatické notifikace a Kupujícího o provedené kontrole písemně informovat (včetně vyjádření souhlasu se zněním 

Smlouvy v registru smluv, popř. o zjištěných nepřesnostech či nedostatcích). Postup uvedený v tomto odst. 2. tohoto 

článku se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření dodatků k této Smlouvě, jakož i v případě uzavření 

jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

 

Ostatní ujednání: 

3. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném 

znění. 

4. Zhotovitel po obdržení objednávky Objednateli neprodleně písemně potvrdí její přijetí. 

5. Za den zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptace plnění Objednatelem v akceptačním protokolu. 

6. Daňový doklad bude vystaven ne dříve, než v den zdanitelného plnění a nejpozději do patnácti dnů ode dne 

zdanitelného plnění. 

7. Zhotovitel je povinen uvádět číslo této objednávky v akceptačním protokolu a na příslušných daňových dokladech 

(fakturách). 

8. Cena na faktuře bude shodná s cenou uvedenou v této objednávce, Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu služeb, 

tedy nikoli případná dílčí plnění. 

9. Zhotovitel připojí jeden potvrzený výtisk objednávky spolu s potvrzeným akceptačním protokolem k faktuře. 

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle 

zákona, náležitosti uvedené výše, anebo má jiné vady. Ve vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. 

Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vyhotovení, resp. doručení opravené nebo nově 

vyhotovené faktury dle podmínek uvedených výše. 

11. Pro případ kontradikce se jako závazné použijí prioritně příslušná ustanovení této objednávky a následně příslušná 

ustanovení přílohy. 

 

 

Příloha č. 1: nabídka Zhotovitele číslo ES-064-2016 ze dne 02. 08. 2016. 
 

 

                V Praze dne 26. 8. 2016 

…………………………………

Ing. Zdeněk Kabátek 

ředitel VZP ČR 

 Potvrzení o přijetí objednávky Zhotovitelem: 

 

 

 V …………..……  dne 30. 8. 2016 

…………………………………

  

 jednající 
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Zhotovitel se zavazuje, ie fakturu doruéi Objednateli V den jejiho Vystaveni. Pokud
nebude pfisluéné faktura doruéena VZP CR V den jejiho wstaveni, pak splatnost takové
faktury je 30 dni od jejiho doruéeni do sidla VZP CR.

Zvei"ejnéni Vyzvy k plnéni (Smlouvy)
1. Prodaivajici si je plne Védom zékonné povinnosti smluvnich stran uvefejnit dle zzikona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich

podminkéch 1'1<':innosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon o registru smluv), Ve
znéni pozdejéich pfedpisfi, uvefejnit tuto Smlouvu (V}'IzVu k pléni) Véetne V§6Ch pfipadnych dohod, kterjrmi se tato
Smlouva doplfiuje, meni, nahrazuje nebo ruéi prostfednictvim registnl smluv.
Smluvni strany se dohodly, ie tuto Smlouvu zaéle sprévci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
Kupujici. Kupujici Prodévajiciho o zvefejneni Smlouvy V registru smluv pisemné wrozumi bez zbyteéného odkladu;
Vyrozuméni Véak Kupujici nezasilé V pfipadé, 2e pfi odeslzini Smlouvy k uvefejnéni zadal automatickou notifikaci
uvefejneni druhé smluvni strané (straném). Prodaivajici je povinen zkontrolovat, ie Smlouva Véetné véech pfiloh a
metadat byla faidné V registru smluv uvefejnéna a to do tfi dn1°1 od zasléni pisemného wromméni, popf. od doruéeni
automaticke notifikace a Kupujiciho o provedené kontrole pisemne informovat (véetne wjédfeni souhlasu se znénim
Smlouw V registru smluv, popf. o zjiéténych nepfesnostech éi nedostatcich). Postup uvedeny V tomto odst. 2. tohoto
élénku se smluvni strany zavazuji dodriovat i V pfipadé uzavfeni dodatkfi k této Smlouvé, jakoi i V pfipade uzavfeni
jakychkoli da1§ich dohod, kterymi se tato Smlouva bude pfipadné doplfiovat, ménit, nahrazovat nebo ruéit.

Ostatni ujedmini:
3. Prévni Vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se fidi pfisluénjimi ustanovenimi Obéanského zékoniku V platnem

zneni.
Zhotovitel po obdrieni objednévky Objednateli neprodlene pisemné potvrdi jeji pfijeti.
Za den zdanitelného plnéni se povaiuje den podpisu akceptace plnéni Objednatelem V akceptaénim protokolu.
Dafiow? doklad bude Vystaven ne dfive, nei Vden zdanitelného plnéni a nejpozdéji do patnzicti dnfi ode dne
zdanitelneho plneni.
Zhotovitel je povinen uvzidét éislo této objednzivky V akceptaénim protokolu a na pfis1u§n3'Ich da1”1o\5'Ich dokladech
(fakturéch).
Cena na faktufe bude shodné s cenou uvedenou V této objednévce, Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu sluieb,
tedy nikoli pfipadnzi diléi plneni.
Zhotovitel pfipoji jeden potvrzeny Vjitisk objednévky spolu s potvrzenym akceptaénim protokolem k faktufe.
Objednatel je oprzivnén pfed uplynutim lhfity splatnosti Vraitit bez zaplaceni fakturu, kterzi neobsahuje naileiitosti dle
zékona, naileiitosti uvedené Vyée, anebo mai jiné Vady. Ve Vraicené faktufe musi Objednatel wznaéit dfivod Vréceni.
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit nebo nové whotovit. Oprévnénjlm Vrécenim faktury pfestévé béiet
pfivodni 1h1°1ta splatnosti. Celé 1h1°1ta splatnosti béii znovu ode dne Vyhotoveni, resp. doruéeni opravené nebo nové
whotovené faktury dle podminek uvedenjlch Wée.
Pro pfipad kontradikce se jako zzivazné pouiiji prioritne pfisluénai ustanoveni této objednévky a naisledné pfisluéné
ustanoveni pfilohy.

Pfiloha (E. 1: nabidka Zhotovitele éislo ES—064—2016 ze dne 02. 08. 2016.

V Praze dne 26. 8. 2016

Ing. Zdenék Kabétek
fedite1VZP CR

Potvrzeni 0 pi"ijetiobjedn2'1Vky Zhotovitelem:

V .................. .. dne 30. 8.2016

jednajici
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