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Níže uvedeného dne, měsíce a roku se uzavírá na základě § 2079 a násl. zákona č. Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva

„Nákup a instalace serverů pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a.s."

'Jčo/OOf
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

se sídlem:

zastoupena:

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Ing. Petrem Šmolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové

představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

03447286

CZ03447286

IČO:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení:

č.ú.:

PPF banka a.s.

dále také jen jako „Kupující"

a

COMTESYS, spol. s r.o.

se sídlem:

zastoupena:

IČO:

Ing. Martinem Vobořilem, MBA, jednatelem společnosti

26490234

CZ26490234DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze spis. zn. C 85526

bankovní spojení:

č.ú.:

ČSOB, a.s.

dále jen jako „Prodávající"

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je Nákup a instalace serverů pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále

jen „Předmět smlouvy").

2. Předmět smlouvy je blíže specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Příloha č. 1).

3. Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat Kupujícímu servery, vč. všech jejich součástí a příslušenství,

specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „servery") způsobem a ve lhůtách ujednaných touto

Smlouvou.
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Kupující se zavazuje uvedené servery bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětem smlouvy, a že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a-jijné podmínky nezbytné k realizaci Předmětu smlouvy.

Prodávající se při provádění Předmětu smlouvy bude řídit výchozími podklady a podmínkami Kupujícího a

podklady odevzdanými ke dni uzavření Smlouvy.

Kupující se zavazuje, že na vyzvání Prodávajícího mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření,

stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu činností na

Předmětu koupě a z této Smlouvy pokud z povahy věci nevyplývá, že Prodávající je povinen si je opatřit

sám.

Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s podklady a zadáním předaným Kupujícím, kterými jsou

parametry uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Jakékoliv změny oproti sjednanému Předmětu smlouvy, jeho

rozsahu a termínu dokončení, které vyplynou z dodatečných požadavků Kupujícího nebo ze změny jím

předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z

důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně Kupujícího, budou řešeny formou
•

dodatků k této Smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu Předmětu

smlouvy, doby plnění a ceny za Předmět smlouvy.

4.

5.

6.

7.

8.

II.

Místo plnění

Servery budou Kupujícímu předány formou předávacího protokolu po dodávce HW a instalaci na

jednotlivých lokalitách Kupujícího.

Adresy dodání a instalace jsou lokality Kupujícího: Bubenečská, Krupská, Milíčova, Radlická, Rejskova,

Školská, Podlipného a Šermířská.

1.

2.

III.

Termín plnění

Zahájení plnění proběhne po zveřejnění této smlouvy v registru smluv na výzvu Kupujícího provedenou

písemně či formou elektronické komunikace.

Termín dodání serverů do 30 dní od výzvy Kupujícího.

Termín ukončení plnění, tj. instalace všech serverů do 16 člověkodnů od dodání serverů.

1.

2.

3.

IV.

Cena

Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související s kompletním

plněním Předmětu smlouvy. Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

1,

Celkem cena bez DPH:

DPH 21%:

Celkem cena včetně DPH:

2.

Cena zahrnuje i veškeré práce a dodávky, poplatky, platby a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou

realizaci sjednaného rozsahu Předmětu koupě.
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3. Sjednaná cena dle Smlouvy je konečná a lze ji měnit pouze na základě odsouhlasených a oboustranně

podepsaných dodatků k této Smlouvě, přičemž výše cen jednotlivých komponentů serverů nesmí být vyšší,

než odpovídá Ceníku Prodávajícího platného v době uzavření smlouvy

V.

Platební podmínky

1. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Vystavená faktura musí

obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená Kupujícímu nebude obsahovat některou

z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Kupující oprávněn vrátit takovou fakturu

Prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až

od doručení opravené či doplněné faktury.

2. IS|p fakturách daňových dokladech bude jako „odběratel" uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 Staré město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oodíl B, vložka 20059

VI.

Záruka

Obě smluvní strany se dohodly s odkazem na a násl. Občanského zákoníku na níže uvedených

vlastnostech Předmětu smlouvy:

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že Předmět smlouvy odevzdaný v souladu s touto smlouvou:

a) je nový a nepoužitý;

b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;

c) je použitelný v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že Předmět

smlouvy získal veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle

právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při

odevzdání zboží;

d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;

e) je odevzdán v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1 (specifikace Předmětu

smlouvy);

f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;

g) je bez právních vad, zejména že Předmět smlouvy není zatížen zástavními, předkupními, nájemními či

jinými právy třetích osob. Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo k Předmětu

smlouvy na Kupujícího a Kupující je oprávněn Předmět smlouvy užívat a předat ho dále třetím osobám;

h) je bezpečný z hlediska českých právních předpisů.

2. Prodávající přebírá záruku za dodávaný Předmět smlouvy; záruční doba činí 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců

ode dne řádného odevzdání Předmětu smlouvy Kupujícímu na základě předávacího protokolu.

3. Záruka se nevztahuje na poruchy a poškození Předmětu smlouvy, které byly způsobeny chybnou obsluhou

a údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než obvyklým

používáním.



4. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na

Předmětu smlouvy vyskytnou. Tento závazek zahrnuje zejména zjištění vady, výměnu Předmětu smlouvy

za nový, kontrolu Předmětu smlouvy po provedené výměně a jeho odeslání zpět Kupujícímu, apod.

5. Bude-li mít předaný Předmět smlouvy vady, sjednávají smluvní strany právo Kupujícího požadovat

bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má Kupující právo

na slevu z ceny, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby Kupujícího. Tímto ujednáním není

dotčena povinnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu veškerou vzniklou škodu.

6. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady na Předmětu smlouvy bez prodlení po nahlášení,

nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou

vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) dnů od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li

mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

7. Prodávající prohlašuje, že hlášení vad je možné provádět v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod., a to

na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlašovat vady Předmětu

smlouvy u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad budou tyto vady

pppsány či bude uvedeno, jak se projevují.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

adresa: COMTESYS, spol. s r.o.,

e-mail:

telefon:

8. Kontaktní údaje dle předchozího odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným

druhé smluvní straně, s účinnosti ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek

ke Smlouvě.

VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna,

nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.

2. Ujednává se smluvní pokuta pro případ, že Prodávající nedodrží termín předání Předmětu koupě sjednaný

v této Smlouvě. Prodávající uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH

za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vady Předmětu koupě podle čl. VI. odst. 6.

Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny bez DPH, a to za

každý i započatý den tohoto prodlení.

4. Ujednává se smluvní pokuta za prokázané závažné nesplnění povinností Prodávajícího v souladu s

relevantními právními předpisy, technickými normami, dokumentací schválenou Kupujícím, a to ve výši 2

% z celkové kupní ceny bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Ujednává se smluvní pokuta pro případ prodlení Kupujícího s úhradou faktury v dohodnutém termínu.

Kupující uhradí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den

prodlení.

6. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše ceny uvedené v čl. IV. Smlouvy a smluvní

pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění

jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Kupujícího práva k uplatnění případné náhrady vzniklé

škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.

8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé

smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události,
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která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení

musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení

způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetněrnožnostj formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce

Prodávajícího vůči Kupujícímu.

9. Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní

pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Ohledně práv z vadného plnění se smluvní

strany řídí ustanoveními násl. Občanského zákoníku.

10. Obě smluvní strany jsou oprávněny s okamžitou platností odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného

porušení povinností druhou smluvní stranou. V takovém případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy

povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím

podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se

rozumí zejména:

a) prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat Předmět smlouvy Kupujícímu po dobu delší než 30

(slovy: třicet) kalendářních dnů;

b) jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona o úpadku a způsobech jeho

řešení, ve znění pozdějších předpisů;

c) prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,

d) případ, když Prodávající uvedl v nabídce do výběrového řízení informace nebo doklady, které

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

e) pokud dodaný Předmět smlouvy nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto Smlouvou.

Prodávající v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených

nákladů.

11. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá

strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečné

přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná

smluvní strana povinné smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí již neprodlouží, platí,

že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.

12. Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc. Odstoupením od Smlouvy

zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká

práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení

smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po

odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoli změny nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma

smluvními stranami.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušným ustanovením zákona č. Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické

správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Kupujícím, která je veřejně přístupná a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

a násl. Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. Sb.,

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



registru smluv), zajistí Kupující.

6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a

současně se zavazuje, že takto bude postupovat [ při plnění této smlouvy a veškerých činnostech sní

souvisejících. Smluvní strany potvrzují, žé se seznámili se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále

jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách Kupujícího, zejména s kodexem CCP a zavazující se

tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat

a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak,

aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. Sb., nebo

nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. Sb.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

8. Obě smluvní strany současně prohlašují, že všechna ustanovení této Smlouvy byla prohlášena za podstatná,

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jedna i druhá strana si ponechá 2 stejnopisy. Tato Smlouva

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Změny a doplňky v této Smlouvě se činí písemně, a to formou dodatku ke Smlouvě.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 Podrobná specifikace ceny

- 8. 12, 2017

V Praze dne 4. 12. 2017V Praze dne
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Varianta A standard - 6x Server DELL PowerEdge R44Q

Specifikace pro 1 ks serveru

1PowerEdge R440 Server

12.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives

1Trusted Platform Module 1.2

Intel® Xeon® Silver4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 1

1No Additional Processor

11 CPU standard

1Performance Optimized

2667MT/S RDIMMs 1

32GB.RDIMM, 2667MT/s, Duál Rank 2

1No Operating System

1No Media Required

C5, RAID 10 for HDDs or SSDs in pairs (Matching Type/Speed/Capacity)

PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile

1

1

6600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

1Performance BIOS Setting

1UEFI BIOS Setting

Duál, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 1

Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) 2

1No PCIe Riser

ÍDRAC9 Enterprise with OpenManage Essentials, Server Configuration Management 1

1On-Board Broadcom 5720 Duál Port 1Gb LOM

1Standard Bezel for x4 and x8 chassis

1No Quick Syne

1ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm

1iDRAC,Legacy Password

1iDRAC Group Manager, Enabled

1No Internal Optical Drive

1Motherboard

No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details) 1

Order Configuration Shipbox Label (Ship Dáte, Model, Processor Speed, HDDSize, RAM) 1

1Not required

1No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

1PowerEdge R440 Shipping Materiál for 8 HDD chassis
__

PowerEdge R440 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) 1

13Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

13Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

tL



Varianta B 2TB pro data uživatelů - 2x Server DELL PowerEdge R440

Specifikace pro 1 ks serveru

1PowerEdge R440 Server

2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives 1

1Trusted Platform Module 1.2

Intel® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 1

1No Additional Processor

11 CPU standard

1Performance Optimized

2667MT/S RDIMMs 1

32GB RDIMM, 2667MT/s, Duál Rank 2

1No Operating System

No Media Required 1

C5, RAID 10 for HDDs or SSDs in pairs (Matching Type/Speed/Capacity) 1

PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile 1

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 8

1Performance BIOS Setting

1UEFI BIOS Setting

Duál, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 1

Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) 2

1No PCIe Riser

ÍDRAC9 Enterprise with OpenManage Essentials, Server Configuration Management 1

1On-Board Broadcom 5720 Duál Port 1Gb LOM

Standard Bezel for x4 and x8 chassis 1

1No Quick Syne

1ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm

iDRAC,Legacy Password 1

1iDRAC Group Manager, Enabled

1No Internal Optical Drive

1Motherboard

No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details) 1

Order Configuration Shipbox Label (Ship Pate, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) 1

1Not required

1No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

PowerEdge R440 Shipping Materiál for 8 HDD chassis 1

PowerEdge R440 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) 1

13Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

13Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service



Instalace

Instalace na lokalitách TSK

Instalace všech serverů bude max 16 člověkodnů (jedna lokalita 2člověkodny)

Instalace nového serveru na Lokalitě

Instalace VMware ESXi a konfigurace sítě

Konfigurace iSCIS na novém i starém serveru

Migrace nových serverů za provozu na nový server

Místo plnění

Varianta standard bude dodána a instalována v sídle oblastních správ zadavatele a to v lokalitách Bubenečská,

Krupská, Milíčova, Radlická, Rejskova a Školská

Varianta 2TB pro data uživatelů bude dodána i instalována v sídlech oblastních správ zadavatele a to

v lokalitách Podlipného a Šermířská

k.



Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

MJPopis

ks6Varianta A standard Server DELL PowerEdge R440

Varianta B ZTB pro data uživatelů Server DELL PowerEdge R440

Instalace serverů na lokalitách TSK

ks2

1 Ks

Celkem bez DPH

td


