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Dodatek č. 6

ke

SMLOUVĚ o VYTVOŘENÍ SUPERPOČÍTAČE — MALÉHO CLUSTERU

A o PRONÁJMU MOBILNÍHO DATOVÉHO CENTRA

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

IČ: 61989100, DIČ: C261989100

jejímž jménem jedná: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

(dále jen ,,Objednatel”)

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Praha 4 — Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

IČ: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 8954

jejímž jménem jedná: Martin Sůra, jednatel

bankovní spojení UniCredit Bank, a.s., č.ú.:

(dále jen ,,Dodavatel")

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), tento dodatek

(dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o vytvoření superpočítače — Malého clusteru a o pronájmu

mobilního datového centra (dále jen „Smlouva")
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Článek 1

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 12.05.2018 dojde kukončení poskytování záručního

servisu Dodavatele superpočítači — Malému clusteru ve vlastnictví Objednatele, dohodly se

smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku, který mezi smluvními stranami nahrazuje záruční

servis pozáručním servisem, a to za sjednání odlišných podmínek, než za jakých byl

Dodavatelem poskytován záruční servis.

S ohledem na morální zastaralost Malého clusteru a jeho obměnu došel Objednatel k závěru,

že již nepožaduje vrámci pozáručního servisu udržet poskytování služeb souvisejících

spodporou provozování Malého clusteru na takové úrovni, jaká byla mezi smluvními

stranami sjednána Smlouvou ve znění všech dodatků po dodatek č. 5 Smlouvy včetně.

Ztohoto důvodu se rozhodl v rámci kontraktačního procesu s Dodavatelem zajistit

poskytování podpory Malému clusteru v omezené míře a to s ohledem na morální zastaralost

Malého clusteru a nahrazení novým systémem pro náročné výpočty.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a Přílohy č. 7 Smlouvy ve smyslu sjednání

poskytování pozáručního servisu a údržby předmětu plnění Smlouvy. Z důvodu zjednodušení

úpravy smluvních vztahů se smluvní strany dohodly na navázání na Smlouvu a zajištění

poskytování pozáručního servisu a údržby předmětu plnění Smlouvy formou tohoto Dodatku.

Pro účely zjednodušení změny Smlouvy pro potřeby plnění Dodatku se tedy „záručním

servisem" či „zárukou", které jsou užívány ve Smlouvě, rozumí „pozáruční servis", který je

předmětem tohoto Dodatku. Veškeré plnění, které bude od účinnosti tohoto Dodatku ze

strany Dodavatele Objednateli poskytováno, již tedy nebude poskytováno ve formě záruky či

záručního servisu, jak vyplývalo ze Smlouvy, nýbrž ve formě pozáručního servisu.

Článek 2 — Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 10.11 Smlouvy, který nově zní: „Dodavatel se

vrámci pozáručního servisu zavazuje poskytovat Objednateli služby systémové podpory

Systému pro náročné výpočty do 12.5.2020 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 7.”

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 10.13 Smlouvy, který nově zní: „Objednatel má

právo kdykoliv do 12. 5. 2020 vznést vůči Dodavateli požadavky na poskytnutí systémové

podpory ve věci, která souvisí s provozem Systému pro náročné výpočty a Dodavatel je

povinen odpovídajícím způsobem na tyto požadavky reagovat, nejpozději však do 10

pracovních dnů, pokud nebude vzájemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak. Tato

povinnost však zanikne, pokud objem práce Dodavatele na plnění požadavků Objednatele

vykázaný vsouladu stouto Smlouvou a schválený Objednatelem přesáhne limit uvedený

v Příloze č. 7 této Smlouvy."

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 15.2.2 Smlouvy, který nově zní: „v případě

prodlení Dodavatele s vyřešením záruční vady kategorie A vzniká Objednateli nárok na

smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení,"

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 15.2.3 Smlouvy, který nově zní: „v případě

prodlení Dodavatele s vyřešením záruční vady kategorie B vzniká Objednateli nárok na

smluvní pokutu ve výši 3200,- Kč za každý i započatý den prodlení,"

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 15.2.4 Smlouvy, který nově zní: „v případě

prodlení Dodavatele s vyřešením záruční vady kategorie C vzniká Objednateli nárok na

smluvní pokutu ve výši 480,- Kč za každý í započatý den prodlení,"

Článek 3 —— Změny Přílohy č. 7 Smlouvy
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Smluvní strany se dohodly na nahrazení Přílohy č. 7 Smlouvy v platném a účinném znění

Smlouvy včetně všech dodatků. Příloha č. 7 Smlouvy v aktuálním znění dle změn zakotvených

dodatky této Smlouvy se plně nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

Článek 4 — Cena a platebm’ podmínky

Celková cena plnění dle tohoto Dodatku byla stanovena ve výši 3 728 000 Kč bez DPH, DPH ve

výši 21 % činí 782 880 Kč, celková cena Plnění včetně DPH tedy činí 4 510 880 K6.

a) cena za proaktivní servis a systémovou podporu v rozsahu 12 Člověkodnů činí 110 160 Kč

bez DPH, 133 294 Kč včetně DPH, přičemž cena jednoho kalendářního dne činí 9 180 Kč

bez DPH, 11 108 K6 včetně DPH.

b) cena za pozáruční servis a údržbu, přičemž se jedná o změny obsažené v čl. 2 a 3 Dodatku

mimo systémové podpory vrozsahu 12 člověkodnů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a)

Dodatku, činí 3 617 840 Kč bez DPH, a to včlenění: cena za hardwarové díly ve výši

2 100 178 K6 bez DPH, cena za licence pro údržbu software ve výši 467 662 Kč bez DPH,

ostatní služby spojené s podporou ve výši 1 050 000 Kč bez DPH.

Celková cena plnění dle tohoto Dodatku je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, která

může být měněna pouze v důsledku změny právních předpisů stanovujících výši daně

z přidané hodnoty, a to v rozsahu daném touto změnou právních předpisů.

Celková cena plnění dle tohoto Dodatku zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním dle

tohoto Dodatku.

Po uzavření Dodatku vzniká Dodavateli nárok fakturovat po dobu dvou následujících let

úhradu ceny servisu a údržby předmětu plnění Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po uskutečnění dílčího plnění ve smyslu ust. § 21

odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Smluvní strany si sjednaly, že Dodavatel vystaví fakturu

vždy po poskytnutí plnění v rozsahu tří (3) měsíců od počátku poskytování tohoto plnění.

Právo Objednatele požadovat služby servisu a údržby předmětu plnění Smlouvy vsouladu

sčlánkem 10 Smlouvy před uhrazením části ceny dílčího plnění dle tohoto Dodatku není

dotčeno.

Cenu se Objednatel zavazuje uhradit bankovním převodem na základě Dodavatelem

vystavené faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o

DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále bude

obsahovat název projektu — lT4lnnovations národní superpočítačové centrum a čislo projektu

— LM2015070, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků

účelové podpory Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Splatnost

Dodavatelem vystavené faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

Článek 5 — Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatuji, že všechna zbývající ustanovení Smlouvy včetně všech dalších

příloh a na ni navazujících dodatků, mimo čl. 11 Smlouvy — Cena a platební podmínky,

zůstávají v platnosti beze změn.

V případě, že byla tímto Dodatkem změněna pouze část konkrétního ustanovení Smlouvy

nebo konkrétního ustanovení přílohy Smlouvy a v tomto Dodatku je změna vyznačena slovy

„jehož změněná rozhodná část nově zní“, zbývající část předmětného ustanovení není

změněna a je zachována v původním rozsahu a znění Smlouvy. Tímto Dodatkem, respektive

Přílohou č. 1 Dodatku, je zároveň nahrazena Příloha č. 7 Smlouvy.



3) V případě, že tento Dodatek mění i ustanovení, která ze své podstaty již měněna být nemusí

a jsou pro další trvání Smlouvy a plnění ze Smlouvy obsoletní, především ustanovení o

pronájmu Mobilního datového centra, jehož pronájem byl již ukončen, smluvní strany

k takové změně Smlouvy v rozsahu obsolence ustanovení nepřihlíží.

4) Tento Dodatek je vyhotoven vpěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3)

stejnopisy a Dodavatel obdrží dva (2) Stejnopisy.

5) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto si

smluvní strany sjednaly, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

Smluvní strany dále pro tento účel prohlašují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve

smyslu ust. § 504 OZ.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel Dodavatel

p, 3 \ 7-, , *

VOstravědne 07“ DS' 2018 VPraze dne c.» Čt L *. H.

     

 Vysoká škola báňská — Technická univerzita Atos IT S‘Wns and Services, s.r.o.

Ostrava Mar 'J- Sůra, jednatel

prof. RNDr. Vaclav Snasel, CSC" rektor v.z. Jaroslav Vojtěch na základě plné moci

 



Příloha č. 1 dodatku č. 6 Smlouvy

SLA

1.1. Pozáruční servis, systémová podpoře *, i fl

Převážná část IT infrastruktury navržené v rámci této nabídky pro projekt lT4|nnovation je postavena

na produktech vyráběných přímo společností Atos (nástupnickou společností původní společnosti

Bull) nebo produkovaných na základě OEM kontraktů.

Společnost Atos (Dodavatel) tak zajišt'uje pozáruční servis, údržbu a podporu systému a představuje

pro zákazníka jediné kontaktní místo — SPOC. To platí i pro komponenty sestavy, které jsou řešeny ve

spolupráci s dalšími partnery.

71 .1.1 POZÁRUČNÍ SERVIS“

Servisní podpora bude poskytnuta v následujícím časovém rozsahu:

. Systém pro náročné výpočty

0 Řešení Výpočetních serverů - do 12. 5. 2020

o Zařízení mimo řešení Výpočetních serverů - do 12. 5. 2020

Pozáruční servis můžeme rozdělit do několika oblastí. Jedná se zejména o následující oblasti:

— reaktivní podpora a servis

— software podpora

— online podpora a webový přístup k informacím

1.1.1.71. REAKTIVNI’ PODPORA A SERVIS

Servisní zásahy reaktivní podpory a servisu na Zařizenich mimo Řešení Výpočetnich serverů

vykonává servisní tým Dodavatele.

Management náhradních dílů Dodavatele zajistí dostupnost potřebných náhradních dílů tak, aby byly

dodrženy parametry SLA. Reaktivní podpora bude zajišťovat odstraňování nahodilých vad a selhání,

které způsobují, že dodané Dílo nebo jeho části vykazují vlastnosti odchylné od vlastností

garantovaných touto nabídkou a/nebo jsou v přímém rozporu s příslušnou technickou dokumentací.

Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem

znemožňuje užívání Díla, okamžitě po jejím nahlášení, s tím, že vadu do 3 pracovních dnů od jejího

nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení.

Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla. ale

podstatným způsobem jej omezuje, nebo která vytváří riziko znemožnění užívání Díla, maximálně do

2 hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení odstraní nebo

poskytne akceptovatelné náhradní řešení.



Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B,

maximálně do 24 hodin od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu 15

pracovních dnů od jejího nahlášení, nedohodnou—li se smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel zahájí řešení vady komponentů B510 double blade a B515 blade Řešení Výpočetních

serverů pouze v případě dostupnosti potřebných náhradních dílů ze zásob Objednatele. Za náhradní

díly vzásobách objednatele se považují i dopředu písemně dohodnuté částí Řešení Výpočetních

serverů. Vpřípadě nedostupností náhradních dílů se běh času pro odstranění vady staví až do

momentu dostupnosti potřebných náhradních dílů ze zásob Objednatele.

Náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení

vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C;

Z Reaktivni podpory se explicitně vyjímá servis a podpora páskové knihovny a VPN koncentrátoru.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že za podstatným způsobem omezující jsou považovány vady,

které způsobí zhoršení parametrů řešení 0 více než 30 % v porovnání s parametry validovanými

v rámci akceptace Díla.

Reaktivní podpora — servis bude poskytován na základě:

— vady zjištěné přímo Objednatelem, takto zjištěné vady nahlásí Objednatel (v případě že mu již

nebylo nahlášeno zjištění těchto vad pomocí vzdáleného monitorování, pokud je Dodavatelem

zajištěno) kdykoliv (7x24) na předepsaném formuláři e—mailem na předem určené kontakty

Dodavatele. Hlášení musí obsahovat základní technické a kontaktní informace obvykle: typ

zařízení, popis závady, identifikaci kontaktní osoby Objednatele.

7. 1. 1.2. SOFTWAROVÁ PODPORA

Dodavatel bude poskytovat i podporu a údržbu navrženého software (včetně software třetích stran) a

to do 12. 5. 2020. Podporou se rozumí zejména dostupnost nových verzí software, dostupnost záplat,

řešení problémů, atd.

Je třeba zdůraznit, že výrobci SW obvykle vrámci SW podpory negarantují dobu odstranění vady,

pouze analýzu problému a zjištění jeho příčiny, poskytnutí opravných balíčků vokamžíku jejich

finálního zveřejnění a uvolnění k distribucí, případně v případě zásadních chyb poskytnutí dočasného

(workaround) řešení do doby dokončení finálního balíčku.

Pro veškeré softwarově vybavení bude zajištěna možnost bezplatného používání a platnost licence po

neomezenou dobu.

Podpora zahrnuje především následující položky:

- Zajištění údržby a funkčnosti navrženého software

— Dostupnost aktualizací a bezpečnostních záplat

- Zajištění a provedeni aktualizaci

- Zajištění opravy nebo řešení

- Analýza problému

- Eskalace k vydavateli SW

— Pomoc při nastavení workaround řešení

- Poradenství v oblasti použití a nasazení softwaru



- Přístup k technickým informacím

V případě software Lustre bude podpora zahrnovat pouze Zajištění údržby a funkčnosti navrženého

software, Zajištění opravy nebo řešení, Analýzu problému, Pomoc při nastavení workaround řešení,

Poradenství voblasti použití a nasazení softwaru a Přístup ktechnickým informacím. Pokud však

některá z těchto položek bude závislá na položce, která nebude Dodavatelem poskytována (například

Zajištění opravy nebo řešení bude závislé na Zajištění a provedení aktualizací), Dodavatel je

v takovém případě oprávněn toto konkrétní plnění v daném případě odmítnout.

Ze Softwarové podpory se explicitně vyjíma software Řešení Výpočetních serverů, virtualizační

software, plánovač a zálohovací software.

1 .1.2.SLUŽBY SYSTÉMOVÉ PODPORY

Tato kapitola popisuje servisní služby, které budou poskytnuty nad rámec SLA popsané v předchozí

kapitole.

1.1.2.1. SYSTÉMOVÁ PODPORA

Součástí dodávky bude systémová podpora Systému pro náročné výpočty do 12. 5. 2020 v rozsahu

minimálně 12 člověko-dnů.

Systémovou podporou je:

. telefonická konzultace problémů

. odborné poradenství k problémům souvisejících s provozem

. podpora při konfiguraci a nastavení

. podpora při provozních činnostech

. požadavek na doplňující školeni

Objednatel má právo kdykoliv, a to do vyčerpání požadovaného rozsahu, vznést vůči Dodavateli

požadavky ve věci, která souvisí s provozem Systému pro náročné výpočty a Dodavatel je povinen

odpovídajícím způsobem na tyto požadavky reagovat, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud

nebude vzájemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

Způsob vykazování počtu člověko-dnů této podpory bude nedílnou součástí uživatelské provozní

dokumentace.
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PovĚŘENí

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

IČ 61989100

se sídlem v Ostravě - Porubě, 17. listopadu 15/2172,

tímto pověřuje prorektora pro vědu a výzkum,

prof. Ing. Petra Prause, Ph.D.

RČ: č. OP:—

bytem Ostrava —

ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, jednáním za

rektora ve všech jemu svěřených právech a povinnostech, včetně případů, kdy rektor dle zvláštních právních

předpisů plní funkci statutárního orgánu, a to včetně těch právních jednání, ke kterým je třeba písemné formy s tim,

že rektor výslovně pověřuje prorektora pro vědu a výzkum k podpisu ta ' ' ' dnání.

  

  

V Ostravě dne ....1...09..2017..

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor

Pověření přijímám:

V Ostravě, dne ...... ’WUQJW

 

pro . ng. e r raus,

prorektor pro vědu a výzkum

Prohlášení o pravosti podpisu

na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 005505/174/2017/C

Já, níže podepsaná Mgr. Dana Prosická, advokátka se sídlem v Ostravě — Moravské Ostravě, ul. Tyršova 31, zapsaná v seznamu

advokátů vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev. č. 12418, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve trojím

vyhotovení podepsal:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., nar._ 1957, bytem Olomouc,_jehož totožnost jsem zjistila

z občanského průkazu č

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině,

ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě dne 1.9.2017 Mgm BEANAPRÚŠÍCKÁ

advokátka

ev.č. ČAK 12418, IC: 71470221

Twšova3l,7
0200 Osuava

 

Mgr.





ČPEŠ

AtL9$

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., se sídlem

Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo „zmocnitel“), tímto

Plná moc

uděluji plnou moc

panu Jaroslavu Vojtěchovi,

bytem_251 01 Říčany, dat. narození .1962

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění

vyplývajícími jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy,

nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení

atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby

jako jednatele společnosti a dále jménem společnosti Atos jednal sorgány státní správy,

Finančním úřadem, pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení atd..

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co vzájmu zmocnitele za

vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným

zmocněním související.

Tato plná moc je, co do výše hodnoty smlouvy Či nabídky omezena na částku 80.000.000,-Kč

pro jednotlivý případ.

Tato plná moc je platná do odvolání.  
V Praze, dne 7.6.2017

pan Martin Sůra

\ jednatel společnosti
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Běžné číslo ověřovací knihy:

' že tuto listinu přede mnou v
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V Praze dne 7. června 2017
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ěřup, že tento opés sioženýz „% listů.....

doslovně so .
"i 5 hflfin

slozenou Z Ž N 011, z níž bl’lpoflzen

VPtaze dne" M/ dílů,
'

“1 3 '03- 2078
     


