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Smlouva O prodloužení maintenance pro Kybernetické operační 
centrum 

kterou podle ustanoveníš 1 746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve zněnípozdějš/'ch 
predpisu, násle 

1. Jihomoravský kraj 
Sídlo:
v 

IC. 

DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Zastoupený: 

dujícího dne mesice a roku uzavřely tyto sm/uvnístrany: 
l. 

Smluvní strany 

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
70888337 
CZ70888337 
Komerční banka, a. S., č. ú. 27 - 7491250267/0100 
JUDr. Roman Heinz, Ph.D., pověřen řízením Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 
Telefon: 
E-mail: 
Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

Telefon: 
e-mail: 

(dále jen ,,objednateI“)

a 

2. AXENTA a.s. 

Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele 
541 651 261 
konicek.martln@kr-iihomoravskv.cZ 

Bc. Aleš Staněk, vedoucí Oddělení Kybernetické operační centrum 
odboru kancelář ředitele 
541 658 903 
stanek.ales@kr-jihomoravSkv.cZ 

-Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, č. vl. 5888 
Sídlo: 
IČ: 

DIČ 
Bankovní spojení: 
Jednající/Zastoupený: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen ,,posl‹ytovatel") 

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 
28349822 
CZ28349822 
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 4291128001/5500 
lng. Lukášem Přibylem 
lng. Lukáš Přibyl 



II. 

Úvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavřena na' základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu S názvem 
„Prodloužení maintenance - Kybernetické operační centrum", která byla Zadávána V souladu S 

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivá ustanovenítéto smlouvy 
tak budou vykládána V souladu se Zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. 

Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn k přijetí všech závazků vyplývající z této 

smlouvy a že disponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 

Maintenance dle této Smlouv ředstavu`e servisní od oru v'robce zařízení dále 'en V J 

,,maıntenance"). 

Příspěvkovými organizacemi uvedenými V této smlouvějsou: 
- Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace, IČO 

00380385, sídlem Čichnova 982/23, 624 00 Brno - Komín; 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 

70932581, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brnoa 
- Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, lČ0 00226912, sídlem Strážovská 1247/22, 

697 01 Kyjov (dále jen „příspěvkové OrganizaceJMK”). 

III. 

Účel a předmět smlouvy 

Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající V prodloužení maintenance 
na komponenty nainstalované a provozované objednatelem V Kybernetickém operačním centru 
Jihomoravského kraje a V příslušných příspěvkových organizacíchJMK. 

Předmětem této smlouvy je Závazek poskytovatele zajistit pro objednatele prodlouženı 
maintenance o dobu jednoho kalendářního roku na níže specifikované komponenty 
nainstalované a provozované vKybernetickém operačním centru Jihomoravského kraje a 

V příspěvkových organizacích JMK a závazek objednatele za řádně poskytnuté plnění zaplatit 
poskytovateli níže sjednanou cenu. 

Poskytovatel se zavazuje prodloužit maintenance o dobu jednoho kalendářního roku níže 

uvedených komponent: 

Maintenance pro Kybernetické Operační centrum JMK ` 

Položka Počet ks Poznámka Datum exspirace 

SSB VA 1000 LSH Base Support 1 Syslog Store Box 29.08.2017 

Flowmon kolektor Gold 1 Collector 1000VA- 1TB 29.08.2017 

Support 

Flowmon sonda Gold Support 2 FlowMon Probe 2000VA 29.08.2017 

Flowmon ADS Business Gold 1 ADS Business 29.08.2017 

Support

ı



ArcSight HP Software YEE 1 HPEArcSìght ESM E×pressAll- 29.08.2017 
Support in-one 

ArcSight HP Software YEE 1 HPEArcSìght ESM ExpreSSAll- 29.08.2017 
Support in-one 

ESX Support + VMWare 3 DELLPowerEdge R430Serwer 29.08.2017 
Supportly 1U 

HW Support NAS 1y 2 NAS Synology Rack Station 29.08.2017 
RS2416+ 

HW Support Switche ly 2 Dell Networking N2048 29.08.2017 

(dále jen „maintenance pro Kybernetické operační centrum JMK"). 

Prodloužení maintenance pro Kybernetické Operační centrum lMKje na základě této Smlouvy 
zajištěno na období od 30.08.2017 do 29.08.2018. 

Maintenance kolektorů pro příspěvkové organizace .IMK 

Položka 
Ä 

Počet ks 
Ä 

Poznámka 
ı 

Datum exspirace 

PY RX253O M2 4× 3.5' - 3 FUJITSU Server PRlMERGY 28.02.2018 
Maintenance 1 rok RX2530 M2 Dual Socket 1U 

rack server 

(dále jen „maintenance kolektorů pro příspěvkové organizace JMK"). 

Prodloužení maintenance kolektorů pro příspěvkové organizace JMKje na základě této smlouvy 
zajištěno na období od 01.03.2018 do 28.02.2019. 

lV. 

Doba a místo plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění dle této smlouvy alespoň 5 pracovních dnů před 
datem exspirace jednotlivých produktů uvedených v čl. lll odst. 3 Smlouvy. V případě, že 

V důsledku prodlení poskytovatele dojde ke ztrátě či znehodnocení licence, jdou veškeré náklady 
na Znovuobnovení či pořízení nové licence nebo maintenance licence za poskytovatelem. 

2. Místem plnění je zejména budova Sídla objednatele na adrese Brno, Žerotínovo náměstí 449/3. 
Smluvní strany předpokládají plnění prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

V. 
Cena za poskytnutí maintenance 

1. Celková cena za poskytnutí maintenance dle této Smlouvy je Sjednána ve výši: 
cena bez DPH 647.200,- Kč, 
DPH 21% činí 135.912,- Kč, 
cena včetně DPH 783.112,- Kč. 

POKYN PRO DODAVATELE: Při Zpracování nabídky doplní dodavatel požadované údaje 
V předepsaném členění. *



Celková cena za předmět plnění zahrnuje veškeré náklady poskytovatele ke splnění závazků 
Z této smlouvy vyplývajících a přiměřený zisk. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je poskytovatel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu 
DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 
Poskytovatel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň Zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavenínenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

VI. 
Platební podmínky 

Cena za předmět plnění bude objednatelem hrazena jednorázově. Podkladem pro zaplacení 
celkové ceny za předmět plnění je daňový doklad - faktura, kterou je poskytovatel oprávněn 
vystavit objednateli do 15 dnů ode dne prodloužení maintenance pro Kybernetické operačnı 
centrum. 

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den doručení 
daňového dokladu se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 
objednatele. 

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad poskytovateli, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu přestává bezet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní Strany se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost, vzájemně spolupracovat a 

poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou 
povinny informovat druhou smluvní stranu O veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou 
být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

Poskytovatel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a je povinen 
postupovat S náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 

Poskytovatel je povinen poskytovat služby včas a v řádné kvalitě, při poskytování služeb bude 
postupovat S náležitou odbornou péčí a profesionálně. 

Poskytovatel odpovídá v průběhu poskytování Za škody způsobené porušením Svých povinností 
dle této smlouvy. Poskytovatel je povinen v průběhu poskytování Služeb počínat si tak, aby v rámci 
své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. 

Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy spolupracovat v intencích požadavků objednatele 
se třetími stranami a dodavateli jiného plnění ve prospěch objednatele, pokud plněnítěchto osob 
souvisí s účelem či předmětem této smlouvy.

ı
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Poskytovatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti S plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele třetím osobám. 

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá 
práva, Závazky a povinnosti plynoucí Z této smlouvy třetíosobě. 

Vlll. 

Smluvní sankce 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je poskytovatel oprávněn 
účtovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý 
den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel se zavazuje 
takto účtovaný úrok Z prodlení zaplatit. 

Bude-li poskytovatel V prodlení s termínem dodání části plnění dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou část 
plnění provedenou po dohodnutém termínu plnění, a to za každé porušení a započatý den 
prodlení, a poskytovatel se zavazuje smluvní pokutu zaplatit. 

Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v článku Vll. odst. 6 a 7 této smlouvy a 

poskytovatel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

Poruší-li poskytovatel jakoukoliv jinou povinnost stanovenou v této Smlouvě, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
smlouvy. ' 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná Strana obdrží 
písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, která bude obsahovat jejich 
vyčíslení. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení nejsou dotčena práva na náhradu 
škody v plné výši. 

IX. 

Ukončení smlouvy 

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda O ukončení smluvního vztahu musí 
být písemná, jinakje neplatná. 

Smlouvu lze ukončit i výpovědí jedné Ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta 
činíjeden měsíc a začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvnístraně. 
Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže je toto porušenı 
smlouvy označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvnístraně. 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považujízejména: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plněníposkytovatelem, 
b) v případě prodlení poskytovatele s dodáním plněnív termínu stanoveném v čl. lV odst. 1 

této smlouvy,

I



c) poskytnutí předmětu plnění poskytovatelem i přes písemné upozornění objednavatele 
S nedostatečnou odbornou péčí v rozporu S obecně závaznými právními předpisy, případně 
v rozporu S pokyny objednatele, 

d) prodlení objednavatele s úhradou ceny po dobu delší než 30 dní po lhůtě splatnosti. 
Je-li zřejmé již v průběhu plnění této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační Změny 
na straně poskytovatele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že poskytovatel při podání 
nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá 
prohlášení nebo informace za účelem získat Zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
Z prodlení a ustanovenítýkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že majítrvat i 

po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění Za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

X. 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva a práva a povinnosti Z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele, poskytovatel výslovně souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a Za podmínek 
vyplývajících Z příslušných právních předpisů (Zejména zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném 

vı v vı pristupu k informacím, ve znění pozdejsıch předpisů). 

Poskytovatel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
ani základní lidská práva. 

Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou případu uvedeného v čl. V. odst. 4 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních 
stran. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdržíjedno vyhotovení smlouvy. 

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy V registru smluv 
podá objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle Zákona 
Č. 340/2015 Sb. 

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla 
sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem 
a dobrými mravy, na důkaz čehož připojuji na konec smlouvy své podpisy.



2 1 #08- Z017 
V Brně dne V Brně dne 24.7.2017 

../. 

objednatei poskytovatel 
Jihomoravský kra AXENTA a.s. 

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva 
pověřen řízením Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 3 

601 82 Brno 
-4“


