
S&QLOUVA
o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: L8C226 iC 201 T
V

číslo smlouvy poskytovatele: PPR-22547-20/CJ-2lj'1 6-990656

Smluvní strany:

Česká republika - MinisEerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Mgr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy lc'gistickéhcb

zabezpečení PoIiejniM pFezidia České Fepub|iky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha i
č.ú.

Korespondenční adresa:

(dále jen ,,objednatel")

a

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
Nádražní 16, 150 05 Praha

HEWLETT- PACKARD s.r.o. "
Sídlo: Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
lČ: 17048851
DIČ: CZ 17048851
Zastoupená: Ing. Lukášem Najmanem - jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

(dále jen ,,poskytovatel")

Československá obchodní banka a.s., pobočka Praha 1

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

(společně dále také jen ,,smluvní strany", nebo jednotlivě ,,smluvní strana")

uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
,,občanský zákoník") a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ", nebo
,,zákon o veřejných zakázkách") tuto
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smlouvu o poskytování sfužeb (dále jen ,,smlouva")

Smluvní sErany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto smlouvou vázány, dohodly se na následuiícím znění smlouvy:

Článek [.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků otevřeného nadlimitního zadávacího řízeni
v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ô veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ") k veřejné zakázce s názvem ,,Technická podpora serverů,
diskových polí a souvisejÍcÍch zařízenI".

Článek íl.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby technické podpory v oblasti hardwaru (dále jen
,,HW"), a softwaru (dále jen ,,SW") pro centrální servery, disková pole a souvĹsejÍcÍ zařizenI
centrálního stupně informačních systémů Policie ČR (dále jen ,,služby") v rozsahu uvedeném
v Přílohách č. 1, 2 a 3, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy, a v souladu s platnými právními
předpisy. Podpora HW i SW částí bude poskytována v českém jazyce s možností konzultaci
v místě instalace.

Článek [[j.
Doba a místo plnění

1. Předmět této smlouvy bude poskytován od 1.,iedna 2017 do 31. 12. 2017.
2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou objekty Pdicejního prezidia ČR Bubenečská 20,

Praha 6 a Strojnická 27, Praha 7.

Článek lV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za služby je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:
celková cena za podporu hardware a software bez DPH 21% 13.320.137,61

DPH 21% 2.797.228,90

celková cena za podporu hardware a software včetně DPH 21% 16.117.366,51

slovy: šestnáctmi|ionůstosedmnácttisĹctřistašedesátšest korun a padesátjedna haléřů.

2. Ceny poskytovaných služeb pro jednotlivá zařízeni s uvedením přesných činností a typů
zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy.

3. Cena za plněni v oblasti HW v sobě zahrnuje cestovní náklady a pracovní čas pracovníků
poskytovatele, cenu náhradních dílů a materiálů nespotřebního charakteru. Vadná datová
média je poskytovatel povinen vrátit objednateli.
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4. Cena za plnění v oblasti SW v sobě zahrnuje náklady spojené s dodáváním potřebných
médií se SW doplňky včetně licenci a případné dokumentace. Tato cena pokrývá i náklady
se SW pomocí a eskalací problémů.

5. V průběhu platnosti smlouvy má objednatel právo vyjmout z poskytovaných služeb
specifikovaných \' Příloze č. 2 sn¶ouvy jím vybrané položky/zařízení (přípMně je n2h!"adit
zařízením shodného typu) s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne
měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byl takový požadavek poskytovateli oznámen na
e-mailovou adresu uvedenou v článku VI. bodě 1 s odkazem na číslo smlouvy. Po uplynuti
výpovědní lhůty poskytovatel zruší poskytování podpory na vybranou po|ožku/zařizenÍ a
v souladu s rozpisem plateb uvedeným v Příloze č. 3 sníží fakturovanou částku za
poskytované služby.

Článek V.
Platební podmínky

01. Cena za plnění podle článku lV. bude fakturovana v souladu s rozpisem plateb (dle
Přílohy č. 3).

2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven ve dvou výtiscích v souladu s právními předpisy,
bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, § 435 občanského zákoníku. Dále bude daňový doklad (faktura)
obsahovat označení ,,faktura", bankovní spojeni poskytovatele, označení poskytovatele,
objednatele a příjemce faktury (policejní prezidium ČR, Správa |ogistické|10 zabezpečení,
Odbor movitého majetku, Nádražní 16, 150 05 Praha 5). Přílohou daňového dokladu
(faktury) musí být soupis prací potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
případiiě akceµtační protokol za dané fakturační období. Splatnost daňového dokladu se
sjednává na 30 dnů od data jeho vystavení. Poskytovatel se zavazuje, že daňový doklad
doručí objednateli nejpozději do 5. dne po jeho vystavení. Pokud nebude daňový doklad
doručen objednateli do tohoto dne a nás|edne dojde k prodlení platby, nebude poskytovatel
uplatňovat penále z prodlení, a to po celou dobu, po kterou byl v prodlení s doručením
daňového dokladu.

3. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit bez zaplacení, pokud obsahuje nesprávné
cenové údaje, neobsahuje některou z dohodnutých náležitosti nebo je vystaven v rozporu
s právními předpisy. V případě vrácení daňového dokladu (faktury) je poskytovatel povinen
do 10 pracovních dnů ode dne doručeni vrácené faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu
novou. Po vystavení opravené faktury běží nová doba splatnosti v původní délce.

4. Objednatel neposkytuje finanční zálohy na předmět plnění.
5. Faktura za plnění v období 01. 10. 2017 - 31. 12. 2017 bude objednateli prokazatelně

doručena nejpozději 6. 1. 2018 a poskytovatel se zavazuje neuplatnit sankce za nedodržení
splatnosti dle ČI. VIl. odst. 2 po dobu 30 dnů od data splatnosti uvedeného na této faktuře.
Ustanovení o neuplatnění sankce bude též obsaženo na příslušné faktuře za poslední
kalendářní čtvrtletí 2017.
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Článek Ví.
Provádění služeb a záruky

.1. Požadavek na zajišt'ování plnění předmětu smlouvy oznámí určený pracovník objednatele
poskytovateli telefonicky a souběžně faxeni nebo e-maiiem v pracovni dny v době od 8.00
hod. do 17.00 hod. ria číslo tel. dispečerského pracoviště poskytovatele.
Mimo pracovni dobu, o sobotách, nedělích a svátcích oznámí objednatel svůj požadavek na
číslo tel. . E-mailová adresa je .

2. Pro zajišt'ování plnění předmětu smlouvy a podpisu soupisu prací příp. akceptačního
protokolu jsou ze strany objednatele oprávněni jednat a podepisovat osoby uvedené
v Příloze Č,4 této smlouvy a ze strany poskytovatele Ing. Vladimír Dobisík číslo tel.

e-mail .

3. Pro jednání ve věcech technických je ze strany poskytovatele oprávněn Daniel Prchal, číslo
tel. , e-mail .

4. Záruční dobu ň2 opra'y poskytuje poskytovate! v délce 3 měsíců od okamžiku ukončení
opravy, na náhradní díly pQskytuje poskytovatel záruční dobu \1 délce 12 měsíců od
okamžiku ukončení opravy.

5. Poskytovatel odpovídá za závady na HW produktu, způsobené neodbornou obsluhou nebo
údržbou pracovníky poskytovatele, až do výše nákupní ceny produktu, na kterém vznikla
škoda.

6. Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla porušením povinnosti
vyp|ývajÍcÍch pro poskytovatele z předmětného závazkového vztahu. Strany se dohodly, že
povinnost poskytovatele k náhradě škody či jiné újmy vůči objednateli vzniklé porušením
povinností poskytovatele podle této smlouvy a/nebo v souvislosti s ním je omezena částkou
odpovídajÍcĹ celkové ceně plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje udržovat
v platnosti a účinnosti po celou dobu poskytováni služeb dle této smlouvy pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí
osobě při podnikatelské činnosti se shodným předmětem plnění, jako je předmět plnění této
smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyp|ývajÍcÍ z takové pojistné smlouvy nesmí být nižší
než 20.000.000,- Kč, Na požádáni je poskytovatel povinen objednateli takovou smlouvu nebo
jiný doklad o její existenci předložit.

7. Pokud poskytovatel neodborným zásahem způsobí poruchu na stávajícím systému nebo
subsystému je povinen tyto části bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu.

8. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu nebo změnu dat při provozu počítačového systému
objednatele. Za obnovu dat je odpovědný objednatel, který provádí zálohováni všech
datových souborů v časových intervalech, které minimalizují ztrátu dat.

9. V rámci této snnlouvy není poskytovatel povinen poskytovat služby na takové výrobky
uvedené v Příloze č. 2, na kterých objednatel provedl jakékoli změny, které nejsou v souladu
se specifikací výrobku výrobce.

10. Poskytovatel rovněž nebude poskytovat služby pro výrobky, u kterých objednatel
bezdůvodně nedovolí provést nezbytné nebo doporučené změny nutné k řádnému provozu
výrobku.
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Článek V!!.
Sankce

1. Při nedodrženi termínu zahájení opravy nebo při nedodržení dohodnutého termínu podle
zvolené úrovně servisního pokrytí poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny za
přľslušj^|ou zařízení dle Přílohy č. 2 za každý započatý den proo'iení.

2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury o vÍce než 5 kalendářních dnů může
poskytovatel účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý další
započatý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jscu splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplaceni, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Článek V!!!.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto
smTouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a ust. § 2001 a násl.
občanského zákoníku. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupeni od této smlouvy příslušné smluvní straně.

2. Smluvní strany niohou od této smlouvy odstoupit i pro nepodstatné porušení této smlouvy.
V případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá smluvní strana
od smlouvy odstoupit poté, co strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní
povinnosti, svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní
strana poskytla.

3. Tato smlouva může být rovněž ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
0

4. Podstatným porušením ujednání smlouvy se rozumí zejména:
a) nezaplacení faktury objednatelem ani do 30 kalendářních dnů po písemné výzvě

poskytovatele učiněné po uplynutí doby splatnosti faktury,
b) nezahájení činnosti poskytovatele (HW oprava, řešení SW problému) do 5 pracovních dní

od doby prokazatelného nahlášeni požadavku ze strany objednatele,
C) přerušení prací poskytovatelem na dobu delší než 10 kalendářních dnů z důvodu na

straně poskytovatele.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku poskytovatele v insolvenčním řIzení nebo poskytovatel sám podá dlužnický
návrh na zahájení insolvenčního řízenÍ: poskytovatel vstoupí do likvidace nebo dojde
k jinému byt' jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl
mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

Článek lX.
Důvěrné informace

1. Každá ze stran se zavazuje chránit před vyzrazením ty informace druhé strany, které jsou
jasně a písemně označeny jako důvěrné, a věnuje jim tutéž péči, s jakou chrání vlastni
důvěrné informace podobného charakteru.
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2. Žádná strana nebude považovat za důvěrnou jakoukoliv informaci, která jí už je známá nebo
je veřejně dostupná či byla vyvinuta nebo zákonně získána od třetí strany bez omezeni jejího
šíření.

3. Omezení rozmnožování, prozrazení a užití informací končí, pokud nastane některá
z násiedujÍcÍch skutečnosti:
a) pokud je taková informace veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou

jinak než porušením této Smlouvy, nebo
b) pokud je taková informace poskytnuta třetí straně bez obdobných omezení důvěrnosti

k použití třetí stranou, nebo
c) pokud k prozrazení informace dojde na základě závazného rozhodnutí oprávněného

orgánu státní správy nebo soudu.
4. Ujednání této smlouvy upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na

skutečnosti, které je nutno zveřeinit, poskytnout nebo sdělit die platných právních
předpisů včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí státního orgánu. Poskytovatel
souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, včetně všech příloh,

¶
Článek X.

O'statM ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že plnění poskytované objednateli dle této smlouvy je prost
jakýchkoli autorskoprávních nároků třetích osob, nebo byly tyto nároky řádně vypořádány.

2. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré, objednatelem poskytnuté materiály k plnění této
smlouvy při jejím ukončení vrátí, případně prokáže jejich zničení či spotřebování.

3. Obě strany se zavazuji poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu
smlouvy.

4. Poskytovatel se zavazuje předložit objednateli veškeré dokumenty v souladu s ust. § 147a
odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Poskytovatel při plnění této Smlouvy nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré |adÍcj a
testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která objednatel poskytne
poskytovateli nebo si je poskytovatel zajisti a odsouhlasI jejich validitu pro účely testování s
objednatelem.

6. Poskytovatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat
jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury objednatele, pracujIcí s reálnými daty. V případě
stavu, kdy objednatel a poskytovatel společně odstraňuji závadu v předmětu díla nebo v
datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného pracovníka
objednatele a jen za účelem odstraněni závady.

Článek XI.
Závěrečná ujednání

1. Objednatel ani poskytovatel nemohou postoupit nebo převést práva, povinnosti nebo
závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní
strany.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po vzájemné dohodě obou sn¶uvních stran formou
písemných dodatků. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy uvedené v ČI. lV, bodě 5. i

l
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3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2017.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ svobodně a vážně, že si obsah smlouvy
přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou zná|11y veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavření této smlouvy rozhoduiĹcÍ, na důkaz čehož připojují své vlastnoručM

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené
smlouvou se řIdí podie příslušných právních předpisů.

6. Spory smluvních stran vznikajícI ze smlouvy nebo v souvislosti s ni budou řešeny
příslušnými obecnými soudy České republiky.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a
poskytovatel obdrží jeden výtisk.

Přílohy
Přlloha č. 1 -
Příloha č. 2 -
Příloha č. 3 -
Příloha č. 4 -

Technická specifikace předmětu plněni
Přehled zařízení s cenou služby a servisní úrovně _
Rozpis plateb v rámci plnění
Oprávněné osoby
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V Praze dne ' 2 2, 12. 2016

.. objednatele

V P,aze d:e 22.12.2oG

. za poskytovatele

Ú
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Příloha č. 1 k č.j. PPR-22547-20/ČJ-2016-990656

ľ ech[1ická specifikace předrnětu plněn'í

Technická pQdpcľr& zahrnuie:

- přidělený minimálně pětičlenný tým podpory ve složení:

· manažer podpory,

· technický kcmzultarit,

· storage/SAN konzultant,

· H\N specialista,

· SW/OS specialista (HP-UX, Matrix OS, Data Protector)
r

- prioritní servisní reakce v případě kritických incidentů (odezva do 15 minut),
- komplexní řešeni technických problémů včetně asistence při řešení problémů spojených

s produkty třetích stran,

- zajištění přímého přístupu do laboratoři výrobce pro řešení kritických incidentů,
r r l r vr V · L. . . . , l ' L' I " L. : ' _1 _ L O

- LljldcU\/a[ll !jUluuly u

- podpora 'íl českém jazyce \1 místě iristdace podpoF€)\'ané infmstruktury,

- Ix ročně Firmware analýza a upgrade všech hardware položek zařazených v technické
podpoře,

- 2x ročně Firniware analýza a upgrade pro disková pole 3PAR,

- lx ročně Patch analýza softwarového vybavení na podporovaném H\N s implementací
oprav,
60 technických dnů pro služby volitelneho rozsahu:

- výkonové a kapacitní analýzy serverů a diskových polí
0

- aktualizace monitoringu

- provozní porady v četnosti dle dohody

- asistence při zpracování DR postupů

- technické poradenství k podporované infrastruktuře, případně k integraci s produkty
třetích stran

- různé další technické práce spojené s podporovanou infrastrukturou

Po celou dobu poskytování servisní podpory musí být dodavatelem zajištěno:

- technická podpora pokrývající veškeré opravy na provozované technice včetně ceny
náhradních dílů, nákladů dopravy a práce techniků

- náhradní díly musí být certifikované pro použití v provozované technice a pocházet
od

- musí být smluvně umožněn přístup ke staženi aktuálních verzí firmware, ovladačů a
obslužných SW nástrojů ze stránek výrobce v souladu s jeho právy duševního vlastnictví
pro všechny komponenty systémů, které jsou předmětem podpory

- musí být zároveň umožněno aplikováni těchto aktuálních verzí do všech komponent, které
jsou předmětem podpory



- součástí podpory musí být i nevracení vadných datových médií poskytovateli technické
podpory.

Uchazeč musí být autorizovaným servisním partnerem výrobce zařízené. V případě účasti
uchazeče, který není autorlzomným p&rtnerem HP, musí být součástí nabídky potvrzení
společnosti Hewfett-Packard nebo jejíko autorizovaného partnera o tom, že služba bude
zajištěna.

u jednotlivých systémů jsou zvoleny úrovně servisního pokrytí s ohledem na výzrlam daného
systému v IT prostředí:

Hardware:
24x7x4resp. = práce na odstranění závady budou zahájeny nejpozději během 4 hodin od
nahlášení poruchy. Služba je zajišt'ována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků.

24x7X6CTR = zprovoznění příslušného HV\/ v místě instalace nejpozději do 6 hodin od přijetí
prvotního požadavku na poskytnutí podpory
NBD = práce na odstraněnI závady budou zahájeny nejpozději během nádedujícího pracovního
dne po p"acovr"rí dni, v l e lŽ by|a LáVeKjd oznámena, a budou probířat \' p'?co\'ní dny v době
od 08:00 do 17:00.
DMR = vadné d2tové nosiče se nevrací poskytovateli technické podpory
Softwarové komponenty výrobce zařízeni instalované na příslušném hardware budou
podporovány se stejným časovým pokrytím, tedy v pracovních dnech/pracovni době nebo
v 24X7 režimu.
Zahájením opravy se rozumí příjezd technika na místo či telefonická kvalifikace problému, která
identifikuje příčinu problému a dohodne se zákazníkem postup jejího odstranění,

Software:
0

9x5+Updates = Po zaregistrování problému se SW zareaguje vzdáleně (telefonicky, e-mailem)
technický specialista poskytovatele podpory na požadavek během 2 hodin a věnuje se řešení
problému. Součásti služby je přístup k aktualizacím softwaru a opravným záplatám.
Služba je zajišt'ována v pracovních dnech, 9 hodin denně od 8 do 17 hod
24x7+Updates = Po zaregistrování problému se SW zareaguje technický specialista
poskytovatele podpory na požadavek během 2 hodin a věnuje se řešení problému. Součástí
služby je přístup k aktualizacím softwaru a opravným záplatám.
Služba je zajišt'ována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků.

Zahájením opravy se rozumí příjezd technika na místo či telefonická kvalifikace problému, která
identifikuje příčinu problému a dohodne se zákazníkem postup jejího odstraněni.
Bezpečnostní politika neumožňuje přístup na servery ze sítě Internet.

¶



Seznam zařízení určených k technické podpoře Příloha Č. 2 k č.j. PPR-22547-9/ČJ-2016-990656

\'\'ROB1QÍ ČÍSLO (P° ÚROVEŇ PODPORY PODPORY
TYP ZAŘÍZENÍ roziíiii:nuti +) PODPORY OD DO

HARDWARE
CZ-C226-3POl 3PAR T800 24x7x4resp. Oí.Oí.20í7 3Lí2.2(ň7
CZ-C226-3P02 3PAR V800 24x7x6CTR 01.01.2017 3í.12.2017
CZ-C226-24 rp7410 - ADAM 24x7x6CTR 01.01.2017 29.02.2017
CZ-C226-24E rp7410 - EVA 24x7x4resp. 01.01.2017 28.02.2017
CZ-C226-31 rp44ä0 - CHARON NBD 01.01.2017 28.02.2017
CZ-C226-12Q 2)( SAN Switch - FCSW14, FCSW15 24x7x4resp. C1.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-102 rx2660 - BACKUP 24x7x4resp. 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-103 n:2660 - BACSTROJ 1VBD 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-154 HP MatrixOE w/lC PL NBD 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-04 MSL6060 - MSL1 24x7x4resp. 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C22645 MSL6060 - MSL2 24x7x4resp. 01.01.20i7 31.íZ.20i7
CZ-C226-104 MSL6030 - MSL1OF 24x7x4resp. 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-201 2x 96/48 FC Switch " NBD 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-202 6600-24G-4XG Switch .24x7x6CTR 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-143 2x 8/80 SAN Switch 24x7x4resp. 01.10.2017 31.12.2017
CZ-C226-144 7506 Switch Chassis + 2x F1000 VPN Firewall Appliance 24x7x4resp. 01.10.2017 31.12.2017
CZ-C226-145 HP Intelligent Management Center 24x7x4resp. 01.10.2017 31.12.2017
CZ-C226-198 7506 Switch Chassis 24x7xťresp. 01.12.20í7 31.12.2017
CZ-C12!?7-567 2:: 48/29 FC Switch Z4x7::4resp. C1.04.2017 ?1.12.2017
CZ-C1297-568 2x BL860C, HP MatrixOE 24x7x4resp. 01.05.2017 31.12.2017
CZ-C1297-576 PIPE 7500 Load Balancing Module 24x7x4resp. 01.05.2017 31.12.2017
CZ-C226-577 HP 6600-24G-4XG Switch 24x7x6CTR 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-199 2x 7506 Switch Chassis 24x7x4resp. 01.09.2017 31.12.2017
CZ-C226-200 7506 Switch Chassis 24X7X6CTR 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-TP1 TippingPoint S660N fPS 24x7x4resp. 24.02.2017 31.12.2017
CZ-C226-1F5 F5 Loadbalancer 24x7x4resp. 25.04.2017 31.12.2017
CZ-C226-2F5 F5 Loadbalancer 24x7x4resp. 09.í0.2017 31.12.2017
SOFTWARE
CZ-C226-OV9 HP Data Prot On-line Backup Windows LTU 9x5 OL01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV23 HP Ops Mgr Windows Mgmt Svr SW E-LTU 9X5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV22 HP Data Prot Start Pk, Advanced Backup 9x5 01.01.2017 31,12.2017
CZ-C226-OV21 HP Data Prot Start PIc, Backup Windows , 9X5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV6 HP Data Prot One Drv, Backup HP-UX,Wind 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV17 SO Concurrent User 9x5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV4 HP Data Prot One Drv, Backup HP-UX,Wind 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV20 HP SO Concurrent User,OV Perf & Ops Manager 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV12 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU 9X5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV5 HP Data Prot Start Pk, Backup HP-UX/Wind 24x7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV3 HP Data Prot Start pk, On-line Backup 24x7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV2 HP Data Prot Advncd Bkup to Dsk 1TB LTU 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV18 HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU 9X5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV13 HP Data Prot Advncd Bkup to Dsk 1TB LTU 24x7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV8 HP Data Prot One Drv, Backup HP-UX,Wind 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV16 HP Ďät2 Prot One Drv UN!X/1VAS/SAN LTU 24x7 Cl1.C1.2C17 31.12.2017
CZ-C226-OV24 HP DP On-line Backup for Windows E-LTU 9x5 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV10 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV15 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-OV11 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU 24X7 01.01.2017 31.12.2017
CZ-C226-DP04 HP Data Prot Stater Pack Windows E-LTU 24X7 01.01.2017 31.12.2017
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Příloha č. 3 k č.j. PPR-22547-20/ČJ-2016-990656

,

Rozpis plateb \' rámci plnění

Období částka bez DPH částka s DPH

1. ledna 2017 - 31. března 2017 3 968 378,47 KČ 4 801737,95 KČ

1. dubna 2017- 30. června 2017 2 932 435,37 KČ 3 548 246,80 KČ

1. července 2017 - 30. září 2017 3 082 707,56 KČ 3 730 076,15 KČ

1. října 2017 - 31. prosince 2017 3 336 616,21 KČ 4 037 305,61 KČ
Celkem 13 320 137,61 KČ , 16 117 366,51KČ
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1. dubna 2017- 30. června 2017 2 932 435,37 KČ 3 548 246,80 KČ

1. července 2017 - 30. září 2017 3 082 707,56 KČ 3 730 076,15 KČ

1. října 2017 - 31. prosince 2017 3 336 616,21 KČ 4 037 305,61 KČ
Celkem 13 320 137,61 KČ , 16 117 366,51KČ
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Oprávněné osoby

\/ návaznosti ŕíä ust. a 6 smlouvy smluvní strany určují osoby oprávněné jednat ve
í'ymezené obiasii:

1. Osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou
smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit Smlouvu a uzavírat k ni
dodatky. Těmito osobami jsou:

Za objednatele:
Mgr. Jaromír Bischof, ředitel Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia

Za poskytovatele: Ing. Jiří Varhaníček, obchodní zástupce

2. Usoby oprávněně jednat v záležitostech Ĺechnických jsou oprávněny vést jednání
technického charakteru, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí
plnění dle této smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační protokoly, výkazy
činností, a jiné dokumenty potvrzující převzetí plnění, a poskytovat stanoviska
v technických otázkách. Tyto osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit či rušit ani k ní
uzavírat dodatky. Těmito osobami jsou:

Za Objednatele:

pík. Mgr. Vít Kan'alík, tel. ,
0

nebo
plk. Ing. Niels Jansen, tel. , ,

Za poskytovatele: Ing. Vladimir Dobisík, vedoucí týmu servisní podpory

.


