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Smlouva na dodávku SW a HW infrastruktury
Č. j. SZR- 1266-12/Ř-2017

Správa základních registrů

se sídlem:
IČO:
DIČ,
Za níž jedná:
bankovnispojenŕ

ID OS
dále jen ,,Objednatel"

Na Vápence 915/14,130 00 Praha 3 Žižkov
72054506
neníplátcem DPH

Česká národní banka
č.ú.: 5600881/0710
jjgjqih

a

AutoCont CZ a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku
bankovnispojení:
ID OS

HornopolnI 3322/34, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
47676795
CZ47676795

vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 814
Česká spořitelna a.s. č.ú.: 6563752/0800
8ugcxkk

dále jen ,,Dodavatel"

dále jednotlivě jako ,,Smluvní strana", nebo společně jako ,,Smluvní strany" uzavÍrajÍ v souladu s
ustanovením § 1746 odst. 2, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Občanský
zákoník"), tuto Smlouvu na dodávku a instalaci HW infrastruktury (dále jen ,,Smlouva").

Preambule

Právní vztah založený touto Smlouvou se bude řídit ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 Občanského
zákoníku, jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy úpravujícími závazné podmínky ve
vztahu k předmětu plněni této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že disponuje všemi příslušnými
oprávněními k podnikání nezbytnými pro řádné plněni předmětu této Smlouvy a dále prohlašuje, že
disponuje veškerými technickými, ekonomickými i personálnImi předpoklady pro řádné plnění předmětu
této Smlouvy.
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Cl. 1

Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli:

a, SW řešení včetně všech potřebných licencí pro monitorování stavu a provozu:

· minimálně 10 fyzických serverů

· minimálně 30 virtuálních serverů běžících na těchto fyzických serverech

· minimálně 100 TB diskové kapacity

· minimálně 15 síťových prvků (switche, routery, firewally)

infrastruktury Objednatele s maintenance na dobu minimálně 2 let (dále jen ,,SW" nebo
,,Monitorovací SW") včetně instalace, customizace a integrace s existujÍcÍm
monitoringem infrastruktury privátního geoclusteru a dohledovým systémem
Objednatele, dále též zaškoleni administrátorů Objednatele a předání dokumentace
realizovaného řešení (dále jen ,,instalace" nebo ,, instalace Monitorovacího SW")

b. SW řešení pro zálohování infrastruktury a aplikaci Objednatele s maintenance na dobu
minimálně 2 let (dále jen ,,SW" nebo ,, Zá/ohovac/SW") včetně instalace, customizace,
nastavení zálohovacích pravidel pro privátní geocluster podle požadavků Objednatele a
integrace s jeho dohledovým systémem, dále též zaškolení administrátorů Objednatele
a předání dokumentace realizovaného řešeni (dále jen ,,instalace" nebo ,, Instalace
zálohovacího SW")

c. HW pro nahrazenjstávajÍcÍwi-Fi infrastruktury Objednatele (dále jen ,, HW" nebo ,,WIFI
HW") a dodávka SW řešení pro centrálnisprávu bezdrátové sItě a analýzu jejího provozu
s maintenance minimálně na dobu 3 let (dále jen ,,SW" nebo ,, Wi-Fi SW") včetně
instalace, customizace a integrace s exÍstujÍcÍm monitoringem infrastruktury privátního
geoclusteru a dohledovým systémem Objednatele, dále též zaškolení administrátorů
Objednatele a předání dokumentace realizovaného řešení (dále jen ,,instalace" nebo
,, Instalace Wi-Fi", vše společně také ,, Dodávka Wi-Fi")

vše dle specifikaci uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (vše společně dále jen ,,dodání SW a HW"
nebo ,,dodávka SW a HW").

Dodavatel se dále zavazuje poskytovat Objednateli záruční servis (dále jen ,,Podpora") po dobu trvání
záruky za jakost, tj. po dobu třilet ode dne akceptace předmětu plněni, dodání HW a SW a Podpora
(dále společně jen ,,předmět plnění").

2. Dodavatel se zavazuje splnit předmět plněníve sjednaném druhu, kvalitě, čase a množství.

3. Dodavatel se zavazuje splnit předmět plnění v co nejlepším provedení a jakosti.

4. Dodavatel se zavazuje splnit předmět plněni za podmínek uvedených v této Smlouvě.
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5. Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu plněni v souladu s touto Smlouvou sjednanou
cenu.

ČI. 2

Místo, terminy a způsob plnění

1. Místem plnění je:

1.1. datové centrum České pošty, s. p.: Sazečská 598/7, 108 00 Praha 10,

1.2.datové centrum Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.: Na Vápence 915/14, 130 00
Praha 3.

2. Dodavatel je povinen dodat SW a HW, provést jejich instalaci, provést seznámeni administrátorů s
sw a hw, jejich zaškolení, a vyhotoveni dokumentace poskytnutého plnění vC. schémat zapojeni a
rozdělení adresního prostoru nejpozději do šesti (6) kalendářních týdnů od podpisu Smlouvy oběma
Smluvními stranami.

3. Povinnost dodat SW a HW, provést jejich instalaci, provést seznámeni administrátorů s SW a HW,
jejich zaškoleni, a vyhotovení dokumentace poskytnutého plnění vC. schémat zapojení a rozděleni
adresního prostoru je splněna ke dni podpisu předávacího protokolu Objednatelem (dále jen
,,Předávací protokol"), jimž Objednatel potvrdí řádné dodání SW a HW.

4. Podpisu Předávacího protokolu předchází akceptace dodávky SW a HW Objednatelem dle ČI. 7 této
Smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn předmět plněni odmítnout, pokud má předmět plněni vady nebo pokud
nebyla dodávka SW a HW Objednatelem dle ČI. 7 akceptována, Předmět plněni má vady, ať už zjevné,
skryté nebo právní, pokud do doby podpisu Předávacího protokolu vyjde najevo, že SW nebo HW
neodpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami a/nebo jeho
instalaci nelze provést, nebo dokumentace poskytnutého plnění vC. schémat zapojení a rozdělení
adresního prostoru neodpovídá podmínkám stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami.

6. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem a Dodavatelem s výrokem ,,akceptováno", je
podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit daňový doklad (fakturu) za předmět plnění
podie této Smlouvy. Akceptační protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

7. Dodavatel se zavazuje splnit předmět pIněnísám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze
č. 4 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného
poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené
poddodavateli realizoval Dodavatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že za plnění prostřednictvím
jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Dodavatel odpovědnost, jako by plnil sám.

ČI. 3

Cena plnění

1. Celková cena za splněni předmětu (dále jen ,,cena plnění") je uvedena v příloze č. 5 této Smlouvy.

2. Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena plnění již v sobě zahrnuje veškeré
náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy. Sjednaná cena plněni je konečná, nejvýše
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přípustná a nemůže být změněna.

ČI. 4

Platební podmínky

1. Daňový doklad (dále také jen ,,faktura") za splněni dí!čího předmětu plněni (Monitorovacího SW,
Zálohovacího SW a Dodávky Wi-Fi ) je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po podepsáni
Akceptačního protokolu za jednotlivé dňči plnění. Dodavatel tak může vystavit fakturu za jednotlivé
dílčí plněníteprve na základě řádně ukončené akceptační procedury tohoto dňčího plněnive smyslu
ČI. 7 Smlouvy. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního
protokolu Objednatelem.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních
předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a níže uvedené údaje:

a) číslo Smlouvy,

b) platební podmínky v souladu se Smlouvou,

c) soupis plnění- přílohou daňového dokladu je Akceptační protokol,
d) v případě, že Dodavatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostive zněnípozdějšIch předpisů, je povinen tuto skutečnost uvést
ve faktuře.

3. V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto
Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět k doplněni Dodavateli, aniž
se dostane do prodleníse splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znovu od data
doručení doplněné/opravené faktury Objednateli.

4. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Dodavatel zašle
fakturu ve dvojím vyhotovení, spolu s veškerými požadovanými dokumenty (viz odst. 2 tohoto ČI.),
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data uskutečněni zdanitelného plněni, a to
doporučeným dopisem s dodejkou nebo osobním doručením na podatelnu Objednatele.

Adresa pro doručenífaktury:
Správa základních registrů
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 - Žižkov

5. Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních
poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

6. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu plnění.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem
daně zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že Dodavatel je nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné
Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem
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platebních služeb mimo tuzemsko, je Objednatel oprávněn část ceny plněni odpovIdající dani z
přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na
bankovniúčet Dodavatele bude vtomto případě uhrazena část ceny p|něníodpovÍdajÍcÍvýši základu
daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny p|něnÍ(zák|adu daně) provedená Objednatelem v souladu s
ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plněni dle této
Smlouvy.

8. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována
úhrada ceny plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup ve
smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu
Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny plnění dle přIsIušného
daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup ve smyslu § 96
zákona o DPH a cena plnění dle přIslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109
odst. 2 písm. C) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k
opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem
doručeni opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj.
bankovního účtu zveřejnĚného správcem daně.

ČI. 5

Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na HW dodanému na základě této Smlouvy přechází na
Objednatele okamžikem předání.

ČI. 6

Licenční ujednání

1. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci poskytnout,
na veškerý software, nebo jiné výsledky činnosti Dodavatele nebo jiných osob dle této Smlouvy,
pokud jsou považovány za autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000, Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dodané podle této Smlouvy, ke kterým je oprávněn licenci nebo podlicenci
poskytnout (dále jen ,,Vlastni software"), a zavazuje se zajistit, aby nejpozději k okamžiku instalace
softwaru dodaného podle této Smlouvy, nebo k okamžiku dodánívýše uvedených výsledků činnosti,
byla Objednateli udělena licence nebo podlicence na software, nebo jiné výše uvedené výsledky
činnosti, dodané podle této Smlouvy, ke kterým Dodavatel není oprávněn licenci nebo podlicenci
poskytnout (dále jen ,,cizí software", licence a podlicence k Vlastnímu a Cizímu software dále
souhrnně též ,,Licence na software"). Licence na software se poskytuje, resp. musí být poskytnuta:

a. jako bezúplatná;
b. jako nevýhradní;
c. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence na

software;
d. z hlediska územního rozsahu na územiČeské republiky;
e. z hlediska věcného rozsahu (způsobu použiti) tak, že opravňuje k takovým způsobům

použití tak, aby HW i hmotně zachycené výsledky Podpory bylo možné užívat k účelu
sjednanému touto Smlouvou;
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f. z hlediska osobního rozsahu (multilicence) tak, že opravňuje k použitítohka uživateli,
kolik jich bude třeba k uživatelské obsluze.

2. Licenční smlouva obsahující Licenci na software bude součásti každé dodávky Cizího softwaru.

3. Objednatel není povinen Licenci na software využívat.

4. Licence na software se musí vztahovat i na veškeré aktualizace, patche a upgrady dodaného
softwa ru.

ČI. 7

Akceptační procedura

1. Podmínkou převzetí dodávky SW a HW Objednatelem je úspěšné splněni požadavků akceptační
procedury, jejímž účelem je ověřit, zda SW a hw a jejich instalace odpovídá všem Objednatelem
požadovaným parametrům, zejména specifikaci uvedené v příloze č. 1Smlouvy.

2. Akceptační procedura vedoucí k ověření funkčnosti SW a hw a jejich instalace bude probíhat ve
třech krocích, tj. postupně u Monitorovacího SW, Záiohovacího SW a Dodávky Wi-Fi, a to u každého
z těchto dňčich plněniza nás|edujÍcÍch podmínek:

a, Dodavatel zpracuje návrh Akceptačního protokolu, informuje Objednatele o úmyslu zahájit
akceptační proceduru společně s předložením Akceptačního protokolu Objednateli alespoň 5
pracovních dnů před zahájením akceptační procedury.

b, Akceptační procedura je ukončena podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem.

c. Akceptační protokol bude obsahovat akceptační kritéria dohodnutá mezi Dodavatelem a
Objednatelem. Akceptace SW nebo HW a jejich instalace Objednatelem bude potvrzena
podpisem zástupce Objednatele pro jednánitechnická na Akceptačním protokolu.

d. Objednatel může odmítnout akceptovat dodávku SW nebo HW v případě, že dodávka SW nebo
HW vykazuje na základě vyhodnoceni akceptačních kritérií natolik závažné vady, že nemůže
sloužit svému účelu vůbec nebo s výraznými omezeními.

e. V případě, že dodávka SW nebo HW byla akceptována s výhradami Objednatele, je Dodavatel
povinen zjednat nápravu do čtrnácti (14) kalendářních dnů, nebude-li dohodou Smluvních
stran stanoveno jinak.

f. Byla-li dodávka SW nebo HW akceptována s výhradou, je dodávka SW nebo HW splněna až po
zjednání nápravy, nebude-li dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

čí. 8

Další závazky Smluvních stran při plnění předmětu této Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje:

1.1. Spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele ve věci předmětu plnění dle této
Smlouvy.

1.2. Na požádání konzultovat s Objednatelem v průběhu plněni přijatá řešeni.
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1.3. Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšIho úsiKoptimálně řešitve spolupráci s Objednatelem
překážky v p|něnjd|e této Smlouvy.

2. Po dobu pobytu v objektech Objednatele budou zaměstnanci Dodavatele
a zaměstnanci poddodavatelů Dodavatele dodržovat všechna bezpečnostní opatření a postupy tak,
jak jsou všeobecně předepsány Objednatelem, Po dobu pobytu v objektech Objednatele poskytne
Objednatel zaměstnancům Dodavatele, popřípadě zaměstnancům jeho poddodavatelů přiměřené
podmínky pro provedení instalace.

3. Objednatel zpřÍstupní místo plnění dle ČI. 2 odst. 1 této Smlouvy pracovníkům pověřeným
Dodavatelem, a zaměstnancům jeho subdodavatelů pro provedeni instalace, přičemž je oprávněn
žádat po Dodavateli nahlášeni fyzického přístupu na místo plněni nejpozději 24 hodin předem
prostřednictvím kontaktních osob uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí řešit ve spolupráci s Dodavatelem
překážky v plnění předmětu této Smlouvy.

5. Kontaktní osoby zastupuji Smluvní strany ve věcech technických, týkajÍcÍch se plněni Smlouvy,
Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jimi
jmenované kontaktní osoby změnit, přičemž změna je účinná prokazatelným doručením písemného
oznámeni o takové změně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
kontaktních osob není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

ČI. 9

Prodlení, sankce, náhrada újmy

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění je Objednatel povinen uhradit Dodavateli
zákonný úrok z prodleniz dlužné částky.

2. V případě prodlení Dodavatele se splněním předmětu plněni je Objednatel oprávněn po Dodavateli
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodleníz ceny plněni.

3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad, které byly vytknuty v Akceptačním protokolu, nebo
při převzetí předmětu plnění, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny dňčího plněni, u něhož se vyskytly vady, s jejichž odstraněním je Dodavatel v
prodlení, za každý započatý den prodlení, až do řádného splněnítéto povinnosti.

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, které lze uplatňovat
vedle smluvní pokuty.

S. Vyúčtování úroku z prodlení a smluvní pokuty dle odst. 1, 2 a 3 tohoto článku musí být zasláno
doporučeně s dodejkou. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů
ode dne doručenívyúčtování.

ČLIO

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.
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2. Ukončit předčasně účinnost této Smlouvy lze dohodou Smluvních stran, která musí mít písemnou
formu.

3, jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

3.1 Dodavatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou
faktury podle ČI. 4 této Smlouvy déle než 60 kalendářních dnů od původně dojednaného termínu
úhrady příslušné faktury.

3.2 Objednatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho
majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčnI
návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řIzeni, nebo
byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujÍcÍ nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů.

3.3 Objednatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Dodavatel v prodlení s dodávkou
předmětu plnění podie ČI. 1odst.1této Smlouvy delším než dva (2) kalendářnItýdny od původně
dojednaného terminu dodání předmětu plnění.

4. Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se druhá Smluvní strana dopustila
vůči ní jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže.

5. Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámi písemně tuto skutečnost druhé
Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (IQ) kalendářních dnů ode dne, kdy se tato Smluvní strana
O důvodech zak|ádajÍcÍch možnost odstoupení od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupeni nabývá
účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V písemném
odstoupeni musí odstupující strana uvést důvod odstoupeni odkazem na přIslušné ustanovení této
Smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do
1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

ČI. 11

Nemožnost plnění a vyšší moc

1. Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění dle ustanovení § 2006 a § 2007 Občanského
zákoníku, Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině
Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v
realizaci svých závazků vyp|ývajících ze smluvnIho vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a
schopností a bude hledat a!ternativn1 prostředky pro realizaci té části plněni, kde není možné plnit.
Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit.

2. Bráni-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku, je Smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla, povinna o vzniku,
důsledcích, povaze a zániku takové překážky neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Zpráva
musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla,
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní
strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejich silách,
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ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak,

ČI. 12

Záruka za jakost

1, Dodavatel zaručuje, že dodaný hw je plně funkční. Dodavatel se dále zavazuje, Že hw dodaný na
základě této Smlouvy bude:

a) nový a nepoužitý,

b) použitelný v České republice,

C) mít parametry a provedeni stanovené v této Smlouvě,

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
e) bez právních vad. Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně HW není veden

žádný soudní spor, jsou .uhrazeny všechny daně a poplatky týkajIcí se hw, a pokud Dodavatel
nenívýrobcem HW, že Dodavatel uhradil kupní cenu za HW dle Smlouvy, na základě které tento
HW nabyl,

f) bezpečný, zejména, že HW neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech,

g) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a
zákona o obalech.

2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost na dodávku SW a HW po dobu 3 let. Záruční doba
počíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu. Záruka se nevztahuje na vady, které na
předmětu plnění vznikly, bez vědomi Dodavatele, zásahem Objednatele nebo jím pověřených třetích
osob.

3. V případě výměny nefunkčního HW obsahujÍcÍho data Objednatele bude provedeno bezpečné
vymazání dat uložených na tomto HW, a to před zahájením výměny předmětného HW. Službu
bezpečného mazání dat zajistí Objednatel.

4. Vady budou Dodavateli oznámeny písemně (doporučeným dopisem nebo e-mailem) odpovědnými
osobami Objednatele na adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví nebo na kontaktní údaje dle přílohy
č. 2 této Smlouvy.

5. Dodavatel je povinen poskytovat ode dne podpisu Akceptačního protokolu záruční servis. Podporou
se rozumí činnost Dodavatele po dobutrvání záruky za jakost, jejímž účelem je předcházeni vzniku
vad na sw a hw, jakož i jejich odstraňování, a která slouží především k uchování vlastnosti SW a HW.
Dodavatel se zavazuje poskytovat služby Podpory v rozsahu definovaném v příloze č. 3 této Smlouvy.
objednatel je povinen pro tyto účely zpřístupnit místo plnění dle ČI. 2 odst. 2 této Smlouvy
pověřeným pracovníkům Dodavatele. Cena za poskytování Podpory je zahrnuta v ceně plnění dle ČI.
3 této Smlouvy.

ČI.13
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Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se řídI právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb. občanský zákoník.

2. Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové a právní
okolnosti souvĹsejÍcÍ s uzavřením této Smlouvy a že Dodavatel je v tomto ohledu přesvědčen o jeho
schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem tuto Smlouvu uzavřít a je schopen plnit veškeré závazky
z této Smlouvy plynoucí.

3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešeni případných sporů bude soud
příslušný dle místa sídla Objednatele,

4. Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě
podepsanými oběma Smluvními stranami,

5. Dnem doručení pÍsemnostjodes|aných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou,
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uloženi
nedověděl. Smluvnístrany tímto výslovně vylučuji ust. § 573 občanského zákoníku.

6. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovenitéto Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy,
že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě
Smluvnistrany zavazují neúčinné a neplatné ustanoveni nahradit novým ustanovením, které je svým
účelem a významem co nejbližší ustanoveni této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po jednom.

8. Smluvnístrany prohlašujI, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednánjtýkajÍcÍ
se daného předmětu této Smlouvy, Smluvní strany po přečteni této Smlouvy prohlašujI, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a
svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečnosti připojují podpisy svých oprávněných osob či
zástupců.

9. V případě, že výdaje za předmět plnění budou nárokovány z fondů EU (tj., že předmět plnění bude
součásti rozpočtu projektu spolufinancovaného ze zdrojů eu), je Dodavatel povinen minimálně do
konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s reahzaci projektu
zaměstnancům nebo zmocn&jcům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost. Dále je Dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
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O skutečnosti, zda bude předmět plnění souČástí rozpočtu projektu spolufinancovaného ze zdrojů
EU, bude Dodavatel písemně informován.

10. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasise zveřejněním této Smlouvy objednatelem v Registru
smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

11. NedIlnou součástítéto Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l-technická specifikace

Příloha č. 2 - odpovědné a kontaktní osoby

Příloha č. 3 - záruční servis - Podpora

Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - cena plněni

V Praze dne: 2 8 -11- 2Ó11 V P,,,, dn,, 2 3 -11- 2017

;
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PRILOHA c. 1 3Moůvý - technlcKa specmkace

Specifikace dodávky HW a SW

Monitoring provozu infrastruktury a aplikaci

Monitorovací SW - CA

Objednatel v současnosti vlastní nás|edujÍcÍ licence společnosti CA Technologies pro monitoring
infrastruktury:
· 12 licenci CA UIM Apl Server pro monitoring aplikačních serverů,
· 3 licence CA UIM Network Pack pro monitoring síťových prvků,
· 100 TB licence CA UIM Storage Pack pro dohled diskové kapacity.
Pro monitoring interní cloudové infrastruktury je možno využít existujÍcÍlicence Microsoft System
Center.
Dodavatel dodá Monitorovací SW včetně potřebného počtu licencI nebo rozšľřÍ stávajíci počet licencí
CA Technologies tak, aby umožňoval
" mon itorování stavu a provozu:

o minimálně 10 fyzických serverů,
o minimálně 30 virtuálních serverů běžIcIch na těchto fyzických serverech,
o minimálně 100 TB diskové kapacity,
o minimálně 15 síťových prvků (switche, routery, firewally);

· integraci s exĹstujĹcÍm monitoringem nástroji CA Technologies a Microsoft System Center;
· centrální správu, dohled a analýzy na všemi integrovanými monitorovanými prvky;
· integraci s CA Service Desk Managerem zajišťujÍcÍ

o eskalaci zjištěných problémů a incidentů a zpětnou vazbu,
o propojení na konfigurační databázi CA CMDB.

Součástí dodávky je i maintenance k veškerému dodanému software na dobu minimálně 2 let.
Dodaný MonitorovacíSW musí dále splňovat nás|edujÍcÍ požadavky:
· Podpora nativního multi-tenantního monitoringu (separovaná architektura a data v rámci
jednoho řešeni)
· Podpora end-to-end síťového monitoringu a výkonnostního managementu v rámci jednoho
systému

12



podpora auto-discovery pro identifikaci IT položek (assetů) a přidání je do monitoringu
r,íl reálném čase

· Dostupnost jednoho unifikovaného analytického nástroje, který umožňuje rychlou analýzu
dohledových metrik na jednom místě
· Podpora holistického pohledu na prostředí monitorovaného HW a SW
· Podpora IT i non-lT dat pro společnou holistickou analýzu
· Možnost zakoupeni podpory na produkt a také na služby v rámci České republiky (EU) - pro
zajištění oprav, nových verzí, patchů, fixu apod.
· Poskytnutí real-time technické podpory výrobce
D Podpora identifikace proaktivních výkonnostních problémů (nikoliv pouze reaktivní
monitoring)
· NativníintegračnÍ rozhraní (konektor) do CA Service Desk Manager pro zajištění procesu
incident/probiém management (lze použit po úpravě i pro backup)

o Integrace na stávajÍcÍ Service Desk SZR pro obousměrnou komunikaci dohledového
nástroje
o Vloženi konfigurace monitorovaného prvku l případně chyby do vytvořeného tiketu
(forma přílohy)
o Automatické přidělení oblasti řešení, provedení root analýzy
o Propad na nejméně vytíženého technika a přidělení k řešeni
o V definovaných případech zajistit spuštěnivybraných skriptů a události (např. restart
služby apod.)
o zajištěni sms notifikací dle vybraných šablon při prioritním incidentu z monitoringu
o Provedenľimpact analýzy a root analýzy a na základě výsledků zahájit proces
incident/problem/configuration managementu

· Nativnňntegrační rozhraní (konektor) do CA Service Desk Manager- část Configuration
management (CA CMDB):

o Integrace na stávajÍcÍ Service Desk SZR (modul CA CMDB) pro obousměrnou
komunikaci dohledového nástroje
o Identifikace konfigurační položky včetně impact analýzy (na jaké služby má vliv) a
jaký je dopad na business služby (výběr dle matice služeb)
o Použiti konfigurační položky jako vstup do incident l problém managementu

' zajištěni podpory Objednatele 24 x 7 minimálně na 2 roky.
Dodaný sw musí být plně kompatibilnIs prostředím Microsoft Hyper-V 2016 a operačními systémy
Microsoft Windows Server 2016.
Instalace Monitorovacího SW
V rámci Instalace Monitorovacího SW Dodavatel provede zejména:
· instalaci nástroje pro centrálni správu, dohled a analýzy Monitorovacího SW,
· instalaci klientů na jednotlivá monitorovaná zařízení, připojeni na centrální správu,
" integraci Monitorovacího SW se stávajIcIm monitoringem infrastruktury Objednatele
založeným na produktech rodiny Microsoft System Center, nastavení pravidel pro eskalace
událostI a incidentů z aplikací Microsoft System Center do MonitorovacIho SW,
· vytvoření konektorů Monitorovacího SW do CA Service Desk Manager a jeho integrace
se stávajIcIm centrálním dohledovým systémem Objednatele založeným na produktech
rodiny CA Technologies (CA APM, CA SOl, CA SOM), nastavení pravidel pro eskalace událostI
a incidentů z Monitorovacího SW do dohledového systému,
· zaškoieníminimálně 5 administrátorů Objednatele v rozsahu minimálně 2 x 8 hodin,
· vypracováni dokumentace realizovaného řešenívčetně popisů nastaveni a správy
jednotlivých monitorovacích agentů, nástrojů pro centrální správu, dohled a analýzy,
integrace s centrálním dohledovým systémem Objednatele a eskalačnich pravidel.
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Zálohování infrastruktury a aplikací
Lá|ohovací SW - Veeam n
Dodavatel dodá ZálohovacISW pro zálohovánI infrastruktury Objednatele, dat a aplikací na ni
umístěných, včetně všech potřebných licencí pro minimálně
· 17 fyzických blade serverů ve dvou blade chassis, každý server se dvěma procesory o 10
jádrech, '
· 3 fyzických serverů, každý se dvěma procesory o 8 jádrech,
· 3 diskových polí(2 X 100tb, lx 50 tb),
· 6 LAN switchů,
" 2 firewalů.
Součástí dodávky je i maintenance k veškerému dodanému software na dobu minimálně 2 let.

Dodaný Zálohovací SW musí splňovat nás]edujÍcÍ specifikaci:

Obecné požadavky na Zálohovací SW:

· zá|ohovacj sw podporuje infrastrukturu Hyper-V 2016 (podpora *.vhdx). Všechny niže
popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizoru, pokud není
uvedeno jinak.
· Zálohovací SW podporuje Hyper-V servery spravované System Center Virtual Machine
Managerem, Hyper-V servery ve failover clusteru i samostatné Hyper-V servery
· ZálohovacI SW musí podporovat, zálohu všech operačních systémů, které jsou podporované
pro provoz v Hyper-V
· Provoz aplikací na virtualizačním prostředí Hyper-V je realizován multitenantnim způsobem.
ZálohovacISW musí umožnit přidělit správcům jednotlivých tenantů potřebné zdroje a
nástroje pro nastavení, provoz, správu a dohled zá|ohovánÍvirtuá|ního prostředí vlastního
tenanta a aplikaciv něm provozovaných. Správce jednoho tenanta nesmí mít možnost
jakkoliv zasahovat do nastavení zálohování druhého tenanta.
· Dohledový systém Zá|ohovacího SW musí být možno integrovat se stávajÍcÍm centrálním
dohledem nad informačním systémem Objednatele realizovaným nástroji výrobce ca
Technologies (zejména CA SMD, CA SOl, CA Nimsoft).

Total Cost of Ownership (TCO)

· ZálohovacI SW musí být licencován modelem ,,per CPU". Všechny vlastnosti a komponenty
popsané v tomto dokumentu musí být součásti ceny. ZálohovacI SW nesmí nést další licenční
náklady (per TB protected, zvlášť licencovaná deduplikace a podobné).
· Zálohovací SW musí být nezávislý na HW (,,hardware agnostic") a měl by umožnit využití na jakéhokoliv serveru a
diskového úložiště.
Zálohovací SW musivytvářet soubory záloh, které je snadné přesouvat a jsou nezávislé metadatech a databázi s
možností nastavenívytváření těchto souborů na principu per
backup/per VM.
· ZálohovacI SW musí disponovat deduplikačním a kompresním mechanismem, který zaručí
redukci diskového prostoru potřebného pro záiohovací soubory. Tato funkcionalita nesmí
mít dopad na žádnou z níže poptávaných vlastností.
· ZálohovacI SW musí podporovat abstrakční vrstvu pro vytváření škálovatelného záiohovacIho
repository (single Virtual pool) složeného z neomezeného počtu diskových extentů.
· Zálohovací SW nesmí využívat centrálni databázi pro ukládáni deduplikačnIch metadat. Ztráta
databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze zálohovacIch souborů. Deduplikačni .
metadata by měla být uložena se soubory záloh.
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,Zálohovací SW nesmIinstalovat žádný typ stálého agenta uvnitř virtuá|nÍho stroje, který
vyžaduje údržbu, instalaci, udržování aktuaiizací atd. ,
· ZálohovacI SW musívyužívat ,,single pass backup" -s možnosti vyjmuti adresářů/souborů z
procesu zálohy. ,,Single pass backup" je vyžadován pro všechny druhy obnov, včetně
granulárnIch obnov.
· Zálohovací SW musí mít mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí
emailu nebo SNMP.
· ZálohovacI SW musí umožnit definici pre- a post- backup skriptů a pre-freeze/post-thaw
skriptů.
· Zálohovací SW musí poskytovat samoobslužný portál pro obnovu souborů, celých virtuálnIch
strojů, položek MS Exchange a databázi MSSQL a Oracle (včetně podpory point-in-time).
· ZálohovacI SW musídisponovat možností integrace do jiných prostředí pomocí RESTful APl.
· Zálohovacl SW musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ
reinstalace nebo migrace v případě potřeby.
· Zálohovací SW musí podporovat šifrováni celé síťové komunikace mezi všemi komponentami
řešení bez dopadu na níže popsané funkcionality.
· ZálohovacI SW musí podporovat šifrování zálohovacích souborů bez dopadu na niže popsané
funkcionality.
· Zálohovací SW poskytuje správu klíčů a možnost obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému
zálohovacímu souboru.
· Zálohovací SW podporuje zálohování Hyper-V shared *.vhdx disků.
· ZálohovacI SW musí mít klient/server architekturu s možností instalace vÍce
administrátorských konzolí,

Požadavky na RPO (Recovery Point objective)

· Zá|ohovací SW musÍvýužÍvat Resilient Block Tracking (RBT) pro Hyper-V 2016 a musí
disponovat obdobnou technologiI pro Hyper-V 2012, která je certifikována výrobcem
hypervisoru.
· ZálohovacI SW musí poskytovat technologii pro omezení zátěže na produkční datové úložiště
v průběhu zálohovánív případě, že proces zálohovánívede ke zvýšení latence datového
úložiště.
· výše zmíněné nastavení musí být nastavitelné pro každý Hyper-V datastore samostatně.
· Zálohovací SW musí mít možnost vytvářeni archivů záloh na páskové knihovny s podporou
sledováníVM na páskách.
· Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru.
· Zálohovací SW musí umožňovat vytváření sekundárních kopií záloh.
· ZálohovacI SW musí podporovat vytvářeni a správu GFS (Grandfather-father- son] retenční
politiky.
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,(ohovací SW musí disponovat schopnosti kopírovat body obnovy a replikovat VM do
,dálené lokality, obojls možností využití WAN akcelerace.

· ZálohovacISW musí podporovat funkcionalitu replikace VM mezi ESXi server včetně
asynchronní kontinuální replikace.
· Pro replikaci VM musí být možné použít soubory záloh jako zdroj.
· Zá|ohovacľ SW musí uchovávat vÍce restore pointů replikovaných VM,
· Zá|ohovaci SW musí umožnit "seeding" repliky z exĹstujÍcÍ vm.
· Zá|ohovacľ SW musí podporovat BlockCfone APl pro Windows Server 2016 s ReFS souborový
systémem jako úložiště záloh.
· Proces'zálohy musí podporovat para|e|nj zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně
možnosti para|e|ní obnovy virtuá!ních disků ve full VM restore módu.

Požadavky na RTO (Recovery Time objective)

· Dodané řešení musí splňovat RTO do 15 minut.
· ZálohovacISW musí umožňovat okamžitou obnovu vÍce virtuálních strojů bez nutnosti
kopírovánÍ dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy.
· VM spuštěnou v režimu okamžité obnovy mělo být možné migrovat Online s využitím
vlastností hypervisoru. V případě, že hypervisor tuto technologii nepodporuje, Zálohovací SW
musí využit vlastni technologii pro online migraci.
· ZálohovaciSW musí podporovat obnovu celé VM, souborů VM, nebo virtuálních disků VM.
· ZálohovaciSW musí umožnit obnovu souborů k operátorovi, nebo přímo do VM běžIcI
v produkci.
· ZálohovaciSW musí. umožňovat obnovu VM přímo do prostředí Microsoft Azure.
· Zálohovací SW musí podporovat obnovu souborů z Linux LVM a Windows Storage Spaces.
· Zálohovací SW musí umožňovat okamžitou granulární obnovu aplikačních položek bez
nutnosti instalovat agenta do VM.
· Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut,
obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných
DNS záznamů
· Musí podporovat granulárni obnovu Microsoft Exchange 2010 a novější (jakýkoliv objekt
včetně objektů z adresáře ,,Permanently Deleted objects",)
· Musí podporovat obnovu Microsoft SQL 2005 a novější (database s možností point-in-time
recovery, obnova na úrovnItabulek a schémat).
· Musí podporovat obnovu Microsoft Sharepoint Server 2010 a novější (full sítě recovery,
objekty a položky uložené v SharePoint serveru).
· výše zmíněné funkcionality nesmivyžadovat obnovu VM nebo jeho zapnuti.
· ZálohovacI SW musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která
poskytuje rychlé vyhledávánísouborů ze záloh
· Zálohovací SW musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy,
když je to možné.

Předcházení rizik

· ZálohovacI SW musí poskytovat možnost vytvářet izolované prostředí s možností spouštěním
vÍce VM přímo ze souboru zálohy.
· Zálohovací SW musí mít mechanismus pro ověřováni záloh, umožňujÍcÍ testování obnov VM v
izolovaném prostředí. Verifikace musí být možné spouštět v časovém plánu a musí být plně
a uto m atizova né.
· Mechanizmus pro ověřování obnovitelnosti musí být schopen ověřit i síťovou dostupnost VM
v ověřovaném souboru zálohy.
· Mechanizmus pro ověřování obnovitelnosti musí být schopen ověřit i aplikační konzistenci VM v ověřovaném
souboru zálohy.
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Nepřetržitý dohled

· Dohledová část musí být plně integrována s Microsoft System Center 2016 Operations
Manager formou plug-inu, tzv. Management Packu.
· Všechny prvky řešeni musí být možné nainstalovat na systém Windows Server 2016.
· U Hyper-V musí být dohledový systém schopen integrovat a využít agenty pro System Center
Operations Manager.
· Dohledový systém musí poskytovat schopnost monitorovat a reportovat o problémech všech
prvků Hyper-V infrastruktury, jako je System Center Virtual Machine Manager, klastry, hosty,
virtuálnlch stroje, virtuálni přepínače, datová úložiště.
· Data odeslaná při monitorování by měly být zašifrována a přenášena pomocí protokolu
HTTPS.
· Dohledový systém musí disponovat propojením na znalostní báze Hyper- V zálohovacIho
řešení a podporovat korelaci mezi výstrahami a událostmi.
· Dohledový systém musí být schopen Škálovat instalace vÍce instancí svých komponent,
· Dohledový systém musí obsahovat centrální konzoly pro správu konfigurace, svých
komponent a licenci.
· Dohledový systém se musí být schopen integrovat s Microsoft System Center Virtual Machine
Manager,
· Dohledový systém musí umožň,ovat plánování využÍvánj zdrojů (plánování kapacity).
· Dohledový systém musí umožňovat grafické znázornění celé topologie virtuální infrastruktury
a závislostI- od aplikací až po hardware.
· Dohledový systém musí umožnit dohled ve formě widgetu se současnou vizualizacI vÍce
parametrů (např. využití procesorů, paměti.) - tak zvané teplotní mapy.
· Dohledový systém musí zajistit monitorováni a reportování infrastruktury pro zálohovánI a
replikaci včetně kapacitního piánování.
· Dohledový systém musí být schopen zobrazovat topologickou mapu pro zálohované i
zálohovací prostředí.

Instalace Zálohovacího SW

V rámci Instalace Zálohovacího SW Dodavatel provede zejména:
· instalaci nástroje pro centrálni správu a dohledový systém ZáIohovaciho SW,
· vytvoření ,,multitenantnIho" prostředí pro správu zálohování a dohled nad nim, vytvoření4
tena ntů ,,Centrální správa infrastruktury", ,,Interní systémy", ,,CA systémy" a ,,NIA",
· migrace stávajících zábhovacích procesů z nyní používaných nástrojů do odpovľdajÍcÍch
tenantů v Zálohovacím SW, doplněni chybějÍcÍch tak, aby zálohy pokrývali minimálně
všechny v úvodu uvedená zálohovaná zařízeni, pro něž Objednatel požaduje licence,
· optimalizace zálohovacích procesů a využití dostupných možnosti a prostředků, např.
archivačních diskových poli a nových zálohovacích nástrojů a nových funkcionalit
Zálohovacího SW,
· integrace dohledového systému ZálohovacIho SW se stávajícím centrálním dohledovým
systémem Objednatele založeným na produktech rodiny CA Technologies (CA APM, CA SOl,
CA SOM), nastavení pravidel pro eskalace událostí a incidentů z dohledového systému
Zálohovacího SW do centrálního dohledového systému,
· testová ní celkové funkčnosti dodaného řešení, testová ni obnovitelnosti záloh, požadovaného
RTO
· zaškolenMinimálně 5 administrátorů Objednatele v rozsahu minimálně 2 x 8 hodin,
· vypracování dokumentace realizovaného řešenivčetně popisů nastavení a správy
multitenantnIho prostředí, zálohovacích procesů, integrace s centrálním dohledovým
systémem Objednatele a eskalačních pravidel.
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jodávka Wi-Fi - Extreme

Předmětem dodávky je dodáni a instalace systému bezdrátové SItě v prostorách Objednatele, plně
pokrývajÍcÍ všechny kancelářské prostory, zasedací místnosti a spojovací koridory.
Součástí dodávky je:
Položka Počet

Access Point (AP) - Počet 4
Controller - Počet 1
SW - management, řizenI přístupů, centrálni správa a analytika - Počet 1
Implementace, servis NBD na min. 3 roky, SW maintenance na min. 3 roky - Počet 1

Wi-Fi HW - požadavky na AP a controller

Niže uvedené parametry a požadované funkce jsou minimální požadované:
· Veškeré komponenty musí být certifikované pro WLAN kompatibilitu {certifikace Wi-Fi
Alliance).
· Controller dodán bud've virtuálním provedení nebo jako hw.
· Systém musí podporovat centrálně definované konfigurace, aktualizace i upgrade.
· Musí podporovat bezpečný vzdálený management (https) povo|ujÍcÍ jednoduše konfigurace
a monitorovat AP z centrálnI ho bodu.
· Musí podporovat editovatelný "Captive Portal" integrovaný v controlleru.
· Musí dovolit netechnické osobě vytvořit dočasné účty pro hosty a distribuovat přihlašovaci
údaje z uživatelsky intuitivního rozhraní.
· Access Pointy musí podporovat inteligentní šifrováni, blacklist, L3&L4 filtrováni, asymetrický
ratelimit a QOS bez závislosti na controlleru.
· RF Management musí podporovat automatický výběr kanálu a vysňacího výkonu.

, · Při výpadku access pointu okolníAP musízvýšit vlastni výkon a tím zajistit pokrytikompletního požadovaného prostoru. Optimá!nívýběr kanálu musí také být rekonfigurován
dynamicky bez uživatelského zásahu.
· RF Management musí dovolit uložení kanálu a RF konfigurace, takže mohou být kdykoliv
obnoveny.
· Musí podporovat přiřazeni bezpečnostních politik na klienta bez nutnosti segmentace přes
SSID = různí uživatelé stejné ssid, různá filtrační pravidla, QOS.
· Musí podporovat různá SSID mapovaná do stejné vlan.
· Musí podporovat možnost přeřazení uživatele do jiné VLANy/ profilu (QOS, filtrační
pravidla, rate limity) na základě bezpečnostní události detekované vnějším mechanismem
(RFC 3576).
· Musí podporovat ,,airtime fairness" = ochrana rychlejších klientů na stejném rádiu.
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·Fi SW - management, centrálni správa a řjzenÍ přístupů

Požadavky na management, centrální správu a řízeni přístupu:

, · virtualizované řešení nebo jako hw
· licencované pro minimálně 200 připojených zaňzení
· podpora zpracovávání klientských požadavků zaslaných protokolem RADIUS
· podpora ověřováni uživatelů pomocÍ|EEE802.1x, MAC adres

O IEEE802.1x - EAP-TLS, EAPJTLS, EAP-M D5, EAP-PEAP
O MAC - PAP, CHAP,EAP-MD5
o Captive portal - HTTP, HTTPS

· možnost definice pravidel, zda má být ověřovací požadavek ukončen PEAP, MS-CHAPv2 a
dalším ověřením přes LDAP, přeposlán na další radius server, ověřen lokálně, ověřen pomocí
(Microsoft Active Directory) nebo zamítnut
· řízení přístupu (povo|ení/zamÍtnutĹ) včetně přiřazeni pravidel přístupu dle:

o způsobu ověření
o skupiny v LDAP
o uživatelského jména, části jména nebo regulárního výrazu
o RADIUS atributu
o času
o přiřadit do VLAN - RFC 3580
o vypnutí portu přepínače - RFC 3576
o RADIUS Change of Authorization

· přihlašováni hostů (Captive portal)
o portál v češtině i angličtině

· identifikace operačního systému klientského zařIzenI
· uchování historie zařIzenI po dobu Šesti měsíců
· možnost rozšíření o sken koncového zařízení
· plni integrovanost s monitorovacím systémem dodaném v bodě 1 Monitoring provozu a
infrastruktury a aplikací,

Instalace Wi-Fi

V rámci Instalace Wi-Fi Dodavatel provede zejména:
· měřeni pokryti signálem a plán rozrMstění WiFi AP v prostorách Objednatele pro realizaci
potřebné strukturované kabeláže a napájeni (realizaci zajišťuje Objednatel),
· instalaci WiFi AP na připravenou strukturovanou kabeláž,
· instalaci virtuálního controlleru na připravený virtuálnI server l instalace HW controlleru do
rozvaděče,
· nastaveni minimálně třISSID.
· vytvořeni přih|ašovacľ stránky včetně zákonných ustanovení,
· propojení SSID (pro zaměstnance) s ověřováním uživatelů v doméně,
· instalace obslužného SW a analytik,
· nastavení analytik a reportů z hlediska uživatelů a přístupů,
integrace provozního a bezpečnostního monitoringu do monitorovacího systému dodaného
v bodě 1této Přílohy.
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r Příloha č. 2 Smlouvy - odpovědně a kontaktní osoby

Odpovědné osoby ve věcech technických/podpory

Za Objednatele

Ve věcech technických:

Ve věcech podpory:

Za Dodavatele

Ve věcech technických:

Ve věcech podpory: '
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PRILOHA č. 3 Smlouvy - záruční servis (podpora)

Specifikace rozsahu a úrovně poskytovaných služeb v rámci Záručního servisu

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat po dobu tří let služby Záručního servisu na předmět plnění
dodávaný dle Smlouvy za nás|edujÍcÍch podmínek:

· Help desk Záruční servis poskytovaný v českém jazyce přes elektronický nástroj, telefonicky nebo
emailem, přičemž kontakty jsou specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy

· Záruční servis v následujícím rozsahu:
- řešení a odstraňování vad Dodavatelem (součásti řešeni je i příjem, registrace a potvrzení

h!ášenio vadě),
- prioritu vady stanovuje vždy Objednatel,
- podpora integrace technologií třetích stran, čÍmž se rozumí povinnost aktivního prokazování

bezvadného fungování předchozího plněnive vazbě na ostatní systémové komponenty,
- doporučení výměny·nebo úpravy HW.

2. Pro předmět Smlouvy je dohodnutý nás|edujÍcÍzpůsob plněni:

· Záručníservis bude Dodavatel poskytovat dle parametrů uvedených dále v bodě 4 této přílohy
Smlouvy,

· řádné nahlášení vady ze strany Objednatele musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- jméno osoby, která vadu nahlásila,

- jméno odpovědné osoby ze strany Objednatele,

- kategorii vady,

- popis vady.

3. jednotlivé zásahy jsou na základě definice vady rozděleny do tří (3) kategoriívad:

Kategorie

Kritická

Nekritická

Provozní l Operativní

Definice

Vada kategorie Kritická znamená nejzávažnější vadu, která se projevuje tím,
že:
- dochází k zásadnímu omezení nebo zastaveni nejdůležitějšIch procesů
Objednatele nebo
- předmět plnění nebo jeho podstatná část je zcela nefunkční a Objednatel
Vada kategorie Nekritická znamená vadu, která se projevuje tím, že:
- užÍváni nebo funkčnost předmětu plněni je vadou významně omezeno a
dochází tak k významnému zpomalení procesů Objednatele
Vada kategorie ProvoznÍ/Operatjvní znamená vadu, která nebyla zařazena
ani mezi vadu kategorie Kritické ani mezi vadu kategorie Nekritické, a která
nebrání užÍvánľ předmětu plnění anebo má zcela minimálnI vliv na řádné
užívání nebo funkčnost předmětu plnění ze strany Objednatele.
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Dodavatel se pro Kritické vady zavazuje Objednateli potvrdit telefonicky (následně pak však vždy
písemně) převzetí požadavku do 2 hodin od jeho nahlášeni Objednatelem, na kontakt uvedený v příloze
č. 2 této Smlouvy.

Datová média včetně vŠech součásti zůstávají vždy ve vlastnictví Objednatele. Dodavatel v případě
výskytu vady na datových médiích a/nebo v případě jejich výměny v rámci servisní činnosti garantuje
provedení servisního zásahu v místě plnění, aniž by média musela opustit místo plněni dle ČI. 2 odst, 1
Smlouvy.

4. Garantované parametry poskytovaných služeb jsou uvedeny v nás|edujÍcÍtabu|ce (jedná se o dobu
od nahlášenlvady ze strany Objednatele v režimu 24X7):

Maximálnidoba Maximální doba odstraněníKategorie vady odezvy (v hod.) vady (v hod.)
Kritická vada 2 6

Nekritická vada 12 48

Provozn1/ Operativní 24 480

Doba odezvy je ze strany Dodavatele splněna, pokud v uvedeném čase předá Objednateli informaci o
způsobu řešeni vady a předpokládaném termínu odstranění vady. Tuto informaci předá Dodavatel
telefonicky či e-mailem na kontaktní osoby uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy.
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PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Dodavatel AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795, se sídlem Hornopoiní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, (dále jen
,,dodavatel"), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická
bezpečnost, tímto v souladu s 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky
se budou podílet tito poddodavatelé:

PODDODAVATEL íl

Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a
př/)'menl') GORD1CspoI. s r.o.

IČO 47903783

Sídlo l místo podnikání/ bydliště Erbenova 2108/4, 586 01jihlava

Část veřejné zakázky, kterou bude , .
, , ,, Monltor]ng provozu lnformacního systémupoddodavatel plnit

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel pInit v KČ bez DPH nebo % Do 25 % z celkové ceny plněni
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PRILOHA č. 5 Smlouvy - cena plnění

Tabulka pro zprac(jvá)i ceny plnění

Cenaza kusvKČ bezDPH
. Cena za kus v KC Cena celkem v KC

vČetně DPH vČetně DPH
Popis -Software Počet kusu desetinna místa , ,

. . . zaokrouhlena na Z uokrouhfedna na Z(uchoíec ďop/m modře , , , , ,,
. , deeetínna mim desetinna mimpodborvene bunky)

p'ů irfmtU:te'y si: sš ze r :Aý:ŕ. ace
ž m>:em' p 10iáe'm 3 tYi-áj'ú. kůeý gg ž p'ó:žx", o s

zdjhovám .. - - " F \ ' ' , · · " L 2 5.37 59J,CU m es.! :s 3 (i7C'E57,7SsUmc LCST6, :.-SäT6j, E. 3 2 5'e"y61!
ä5bV ň'iŕ:. Z 'oky

0

E:m SW 3 'Beme p'.? m;n. »v:'Un+ 3E'VE'Ů, p's iS
0'¢ ů·, iee176 : .zř5,'E tmm, lu ŠÉ"b R l e3l s75,cu : 7~ ep.7š z ct% m, 75

:.3 min. 2 mky

Moritoring

Et¥ä 2 Met,'5 rás'ímE CA
Is' C~ÚŤ FEMEŕ, c:.F!ec š l L35 OYj,Ólj !62. 2SC',·:ů 1$3 3$ň,CQ

pmkg. ň3 SDH'.. a G Hl "m:š Mee'.

Cena celkem -Software 3 soj : 5?lá3 4 z4089ľj9

Popis-Wi·Fi

A:tšss Nm, ?äŠWžri g áy} ť3 ň';ň. 3
Herdware . .- : 6JP,75 :ssmo 1£4 464f0

'oky lv ĺ. v" c. 5 OZR}.

e' e č avt m r:
Hzrdware ·c.i'í' fíí Ž OZŔ;. I: 123 77S,Ců í4? 772,39

'N'-F: SžIl přb:u;ů VČEtřŠ
software 3 sw e3 r.;r.. 3 rOky ii'i:.3µ ""k"ce v C. E DZŔ}. 243 ss:,e :"S'í 2@4 833,44

Cena celkem -W1·Fi ' 3@iů32,75 472 222,23 559 D7O,E3

Celková ceno ptněni(Softmre +Wi-Fi) 3 SSS SU,¢0 4 7!J !!3,72 4 799 962,32
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