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Kupní smlouva č. 2016/1731/OI_OARRP (číslování kupujícího) \

uzavřená dle ust. & 207-9 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku |

Dnešního dne uzavřelv smluvní stra nv

Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516

se sídlem nám. Starostv Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené ve věcech smluvních lng. Přemyslem Mužíkem, náměstek primátora

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupu'|ící")

a

SJCOM s.r.o.

:č: 025 73 174

sídlem Štefánikova 347, 272 Ori-Kladno

jako prodávající na straně druhé (dále jen „grodávajíci'j

(kupující a prodávajícídále také společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní

strana“)

tuto

kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva"j:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě popsanýr v odst.

2 tohoto článku a umožní nabýt kupujícímu k předmětu koupě vlastnické právo, a kupující se

zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. |||. této

Smlouvy.

2. Předmětem koupě (dále jen „Předmět koupě", „Předmět plnění“) je dodávka zboží a poskytnutí

dalších služeb specifikovaných v příloze č. 1 — Specifikace předmětu plnění, Zadávací

dokumentace veřejně zakázkv „Dodávka počítačového serveru'í.

3. Bližší / technickou specifikaci Předmětu plnění (počet kusů, technické parametry, rozměry apod.)

doložía doplní prodávajícív Příloze č. 1 této Smlouvy, která bude její nedílnou součástí.

Článek II.

Místo plnění, doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění - odevzdání Předmětu plnění se sjednává místo,

které kupující blíže určí, a to na území Statutárního města Kladna.

2. Kupující se zavazuje místo plnění dle odst. 1 tohoto článku prodávajícímu oznámit bez

zbytečného odkladu poté, kdy prodavajici oznámí, že je připraven dodat Předmět koupě.
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3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě do 30 dnů ode dne účinnosti této

Smlouvy. Kupující umožňuje dřívější dodání Předmětu koupě.

4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s každou položkou Předmětu koupě veškeré :

doklady potřebné k převzetí a užívání dodané věci — technické listy. návody k užívání, záruční listy .

apod.

5. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu bude sepsán

protokol o převzetí věci ve dvojím vyhotovení a každá smluvní strana obdrží po jednom

vyhotovení.

Článek |||. '

Kupní cena a splatnost kupní ceny

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupnícena za Předmět plnění činí 292.566 Kč včetně DPH -

(21 %).

Celková kupní cena je členěna takto:

cena bez DPH 241.190 Kč

DPH (21 %) 50.776 Kč

Cena celkem 292.566 Kč

2. Cena za 1 ks počítačového serveru činí 149.266 Kč včetně DPH (21 %).

cena bez DPH 123.360 Kč .

DPH (21 %) 25.906-Kč

3. Cena za 1 ks záložního zdroje serveru činí 69.635 Kč včetně DPH (21 %].

cena bez DPH 57.550 Kč '

DPH (21 %) 12.085 Kč

4. Cena za 1 ks rozvaděče 19"Činí 20.933 Kč včetně DPH (21 %). |

cena bez DPH 17.300 Kč „

l

DPH [21 %) 3.633 Kč |

5. Cena za kompletní instalaci, konfiguraci a ostatní služby činí '

52.732 Kč včetně DPH (21 %).

cena bez DPH 43.580 Kč -

DPH (21%) 9.152 Kč

6. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu na kupní cenu za Předmět koupě fakturu — daňový :

doklad, na základě které bude kupujícím uhrazena kupní cena. Faktura musí splňovat náležitosti

daňového dokladu dle platné legislativy (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zhotovitel není oprávněn tuto fakturu — daňový doklad vystavit dříve než bude dílo řádně
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zhotoveno a předáno objednateli bez vad a nedodělků. Příslušná částka se považuje za ,

uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet zhotovitele. Ke sjednané ceně !

je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů vdobě vzniku daňové .

povinnosti. \'

?. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. \

8. Za den platby se považuje den, kdy došlo kjejímu odepsání z účtu kupujícího. ;

l

9. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu za dílo. Smluvní strany výslovně i

vylučují použití ustanovení 5 2611 občanského zákoníku. \

Článek IV. !

Práva z vadného plnění a záruka za jakost i.

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět plnění v ujednaném množství, jakosti a ;

provedení včetně veškerých dokladů dle čl. II. odst. 4 Smlouvy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (Předmět koupě) je při převzetí

kupujícím ve shodě s kupní smlouvou aje bez vad.

3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci převzetím.

4. Záruční doba se sjednává vtrvání — počítačový server 36 měsíců, záložní zdroj serveru — 24

měsíců, rozvaděč 19“ — 24 měsíců, a začíná běžet ode dne odevzdání Předmětu koupě

kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po sjednanou záruční dobu

způsobily k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

5. Práva zvady se uplatňují v písemné formě u prodávajícího. Pokud z předaného záručního listu '

vyplývá, že právo má či může být uplatněno i u jiné osoby (výrobce, dovozce, autorizovaného '

opravcej, je kupující oprávněn dle své volby uplatnit práva zvady l u takovéto další osoby.

Uplatní—lí kupující právo zvadného plnění, prodávající je povinen kupujícímu v písemné formě

potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6. Je-li vadně plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující dle své volby právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smI0uvy.

7. Je-li vadně plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má kupující právo dle své volby na

odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Článek V.

Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupěje nový a bez jakýchkoli vad a poškození.

2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nebudou kokam'žiku dodání váznout žádné

závazky, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon vlastnického práva

kupujícího.

3. Kupující podle možnosti prohlédne Předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na

věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
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Článek w.

Smluvnísankce

1. Vpřípadě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části vzniká prodávajícímu

nárok na zaplacení úroků zprodlení ve výši 0,05 % zdlužně částky bez DPH za každý den

prodlení.

2. v případě prodlení prodávajícího spředáním Předmětu koupě včetně všech dokladů dle čl. II.

odst. 4 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 %

z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení s předáním Předmětu koupě. Neodevzdaným

Předmětem koupě je i odevzdaný Předmět koupě bez dokladů dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy.

3. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje Oprávněná strana straně povinně písemnou

formou. Strana povinná je povinna uhradit vyůčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních

dnů ode dnedoručenívyůčtovaní sankce.

Článek vn.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, znichž každý má povahu originálu.

Kupující obdrží 3 (tři) vyhotovení Smlouvy a prodávající 1 (jeden) stejnopis Smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou vtéto Smlouvě výslovně řešeny, se řídí obecně

závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou. Smluvní strany ve -

smyslu ust. š 56-51r občanského zákoníku vylučujíjínou formu změny Smlouvy. .

4. Smluvní strany prohlašuji, že toto jejejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu

a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji oprávnění zástupci smluvních

stran své podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat .

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a

prohlašují, že žádné usta novení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný -

údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a dodatků.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 Technická specifikace Předmětu koupě.

s - .

Šteíání KĚĚĚ

_,l' ! | .: _

Kladno dne ' Kladno dne U ff) Par-ff

za prodávajícího: za kupujícího:

Radek Šnajdr Ing. Přemysl Mužík

jednatel SJCOM s.r.o. náměstek primátora
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Nabídka na zprovoznění místní sítě:

1 )( Server Dell PowerEdge R530 123 360,- bez DPH

1 )( Instalace Centos v módu hosta (KVM), bridge-utíls, zálohování přes rdiff—backup, OpenVPN server,

instalace Windows serveru v režimu KVM. Monitoring NAGIOS, Munin, transfer image KVM skrz sít'

dle dohody. Nastavení VLAN i v cílovém úložišti, Nastavení certifikační služby a následné certifikáty

projednotlivě uživatelelnstalace webmin rozhraní. Instalace antivirové ochrany.

Rozpočet instalace pro zákazníka v rozsahu 72h s následnou servisní smlouvou 35.260,— bez DPH

1 )( Reinstalace Microsoft Windows Server Standard do virtualu KVM, nastavení sítě 4 400,— bez DPH

1 :( Rozvaděčviz technická specifikace 1? 300,— bez DPH

1 ): Předpokládaná kabeláž CAT 6, lišty + montáž 3 920,- bez DPH

1 ): APC Smart-UPS 3000VA (2700W) LCD 230V 57 550 bez DPH

Celkem 241 790; bez DPH

Případné rozšíření 10GB Ethernet kartydo serveru: |

Intel Ethernet DP lDG BASE—T Server Adapter [14.440 Kč bez DPH a poplatků (cena za 1x kus)]

Tato cena není zahrnuta do cenové nabídky.

Technická specifikace:

Celková konfigurace Dell PowerEdge R530;

Základna PowerEdge R530 for Intel v4 CPUs

Konfigurace šasi 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives

Intel Xeon E5-2603 v4 1.7GH2 15M Cache 6.4GT/s QPl 6C/6T (BSW) Max Mem
Procesor

1866M Hz

Další procesor No Additional Processor

Processor 'I'hermal 1 CPU Standard

Configuration

Typ konfigurace pamětí Performance Optimized

Typ a rychlost pamětí

IMMDIMM 2400MT/s RD 5

Kapacita paměti 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, xs Data Width

"Operační systémy Windows Server 2012 R2, Standard Edition, Factory Installed, No Media, 2

instalované ve výrobě: Socket, 2 VMs '—

Šteíáni Kladno



Sady médií operačního Windows Server 2012R2 Standard, Media, FI Standard Ed Downgrade image, ;

systému English

Podpora virtualizace M52012 R2,-Hyper-V role enabled with pre-installed Standard or DataCenter Ed f

DS on incl Virtual HDD -

Konfigurace pole RAID C2 - RAID 0 for H330/H730/H730P (1-8 HDDs or SSDs)

Řadič pole RAID PERC H730 RAID Controller, lGB NV Cache

Pevné disky (4x) 300GB 10k RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

5232223 2113? spotřeby Performance BIOS Setting

Napájecí zdroj Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

Napájecí kabely (2x) European Power Cord 220V -

Riser PCIe Riser

Gedis Bundle Reference PER53001

Embedded Systems iDracB, Enterprise with Open Manage Essentials

Management

Doplňkový síťový adaptér On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1G BE

Čelní kryt (bezel) Bezel

tižiny racku ReadyRailsíM Sliding Rails With Cable Management Arm '

Interní optická jed notka DVD+/-RW, SATA, Internal

Informace o objednávce PowerEdge Order -_Czech Republic -

TPM PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 .

Standardní záruka 3Yr Basic Warranty - Next Business Day — Minimum Warranty

Služby podpory 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

Služba pro nasazení No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details)

systemu

Služba Remote Advisory INFO Declined Remote Consulting '

52535: pro klientský 5-pack of Windows Server 2012 User CALs (Standard or Datacenter) !

Systémová dokumentace No Systems Documentation, No DpenManage DVD Kit !

Spedice PowerEdge R530 Shipping. EMEA2

(English/SlovenIan/Slovakian/Polish/Czech/HungarfGreek/Arab)

Rack:

Jedná se o rozvaděč s perforovanými dveřmi ve předu i vzadu

Příbal :

16x šro ub M6x16

16x plovoucí matice M6 Šl'láňKladno
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16x plastová podložka 6,2

8x Matice M10 '

8x Podložka 10,5

1x Šroubovací nástavec TDRX 25 '

4x Noha pro rozvaděč '

2x Klíč k odnímatelným krytům

Rozměry:

výška 42U

šířka 600mm

hloubka 1000mm _

Typ datového rozvaděče: Stoja nový 19" -

Provedení datového rozvaděče: Stojanový šířka 600mm

Ventj. horní(spodní) 6x ventilátor 220V/90W šedá

Triton

RAC-CH—XOS-XB

Ventilační jednotka spodní (horní) s termostatem

6 x ventilátor 220V/220W

hlučnost: 55,7 dBi

yent. jednotka spodní/horní, termostat, 230V/90W - 6 ventilátory

Nová ventilačníjednotka pro stojanové rozvaděče - do "čepice" se instaluje z venkovní strany _

rozvaděče, do základny pak z vnitřní strany rozvaděče. Při instalaci do základny rozvaděče

je nutno použít montážní rám spodní ventilačníjednotky - RAK-CH-XXX-Xl .

Konstrukce ventilační jednotky: |

- barva šedá ,

- 6 ventilátory (Samostatný ventilátor: RAX-CH-XOG-XQ - 230Vf15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod)

Ventilačníjednotky jsou standardně dodávány

l
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