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Dodatek č. 5

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

jejímžjménem jedná: prof. Ing. Ivo Vondrák, 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

jejímžjménem jedná: Ing. Emil Fitoš, jednatel

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:_

(dále jen „Dodavate|“)

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

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (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

1) Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel považuje za nutné prodloužit dobu poskytování

záručního servisu a údržbu superpočítači - Malému clusteru, je na základě veřejné zakázky

snázvem „Servis a podpora pro Superpočítač — Malý cluster lT4|nnovations" uzavírána

s Dodavatelem tento Dodatek ke Smlouvě o vytvoření superpočítače — Malého clusteru a o

pronájmu mobilního datového centra. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně

Smlouvy a Přílohy č. 7 Smlouvy ve smyslu prodloužení doby poskytování záručního servisu a

údržby předmětu plnění Smlouvy.

'lánek 2 — Změny Smlouvy

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

v rámci záruky zavazuje poskytovat Objednateli služby systémové podpory Mobilního

datového centra po dobu Pronájmu a služby systémové podpory Systému pro náročné

výpočty po dobu 5 let ode dne splnění milníku Komplexní dodávka Mobilního datového

centra a Systému pro náročné výpočty včetně Školení v rozsahu uvedeném v Příloze č. 7."

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

právo kdykoliv od uzavření této Smlouvy do uplynutí S let ode dne splnění milníku Komplexní

dodávka Mobilního datového centra a Systému pro náročné výpočty včetně Školení, vznést

vůči Dodavateli požadavky na poskytnutí systémové podpory ve věci, která souvisí

s provozem Systému pro náročné výpočty a/nebo Mobilního datového centra 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."

Článek 3 — Změny Přílohy č. 7 Smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1.5.1 Přílohy č. 7 Smlouvy, jehož změněná

rozhodná část nově zní: „Servisní podpora bude poskytnuta v následujícím časovém rozsahu:

. Mobilní datové centrum - po dobu pronájmu

. Systém pro náročné výpočty

oŘešení Výpočetních serverů — 5 let ode dne splnění milníku Komplexní

dodávka Mobilního datového centra a Systému pro náročné výpočty včetně

Školení

oZařízení mimo řešení Výpočetních serverů —- 5 let ode dne splnění milníku

Komplexní dodávka Mobilního datového centra a Systému pro náročné

výpočty včetně Školení"

2) Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1.5.1.3 Přílohy č. 7 Smlouvy, jehož změněná

rozhodná část nově zní: „Dodavatel bude poskytovat i podporu a údržbu navrženého

software (včetně software třetích stran) a to po dobu 5 let ode dne splnění milníku



3)

4)

1)

1)

Komplexní dodávka Mobilního datového centra a Systému pro náročné výpočty včetně

Školení. Podpora je zejména dostupnost nových verzí software, dostupnost záplat, řešení

problémů, atd.“ Dále změněná rozhodná část výše uvedeného odstavce nově zní: „Podpora

je kalkulována na 5 let a zahrnuje především následující položky:

- Analýza problému

- Troubleshooting

- Eskalace k vydavateli SW

- Pomoc při nastavení workaround řešení

- Dostupnost verzí a servicepacků“

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1.5.2.2 Přílohy č. 7 Smlouvy, který nově zní:

„Součástí dodávky je rovněž pravidelná aktualizace programového vybavení systémů a jeho

nastavení po dobu 5 let ode dne splnění milníku Komplexní dodávka Mobilního datového

centra a Systému pro náročné výpočty včetně Školení. Programovým vybavením systémů se

rozumí firmware a ovladače hardware, management software technologií (ICT i non ICT

subsystémů). Požadované aktualizace jsou takové, které jsou určeny ke zvýšení bezpečnosti,

spolehlivosti, odstranění funkčních či výkonových nedostatků. Aktualizace programového

vybavení budou prováděny s periodou maximálně 9 měsíců, nestanoví-Ii zadavatel periodu

delši nebo neodmítne-li zadavatel explicitně provádění některých nebo všech aktualizací.

Aktualizace určené k odstranění závažných problémů musí být prováděny dle jejich

závažnosti bez zbytečných prodlení. Aktualizace programového vybavení musí být

koordinovány se zadavatelem a jsou podmíněny jeho souhlasem. Zadavateli bude po dobu

záruky poskytnut bezplatný přístup k bezpečnostním záplatám a aktualizacím programového

vybavení systémů."

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1.5.2.3 Přílohy č. 7 Smlouvy, jehož změněná

rozhodná část nově zní: „Součástí dodávky bude systémová podpora Mobilního datového

centra po dobu pronájmu a Systému pro náročné výpočty po dobu 5 let ode dne splnění

milníku Komplexní dodávka Mobilního datového centra a Systému pro náročné výpočty

včetně Školení v rozsahu minimálně 110 člověkodnů“

Článek 4 - Podpora software

Dodavatel se ve smyslu odstavce 9.11 Smlouvy zavazuje i nadále poskytovat Objednateli

veškerou podporu dodávanému software ve smyslu a v objemu Smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že tato podpora již nebude poskytována software s názvy: VMware vSphere,

VMware vCenter, Calypso, PBS Analytics a Nessus Pro. Tato změna nemá právní následky na

již poskytnuté licence k software dle Smlouvy.

Článek 5 — Cena a platební podmínky

Celková cena plnění dle tohoto Dodatku byla stanovena ve výši 5 214 352 Kč bez DPH, DPH ve

výši 21 % činí 1 095 013,92 Kč, celková cena Plnění včetně DPH tedy činí 6 309 365,92 Kč, z

toho:

a) cena za proaktivní servis a systémovou podporu v rozsahu 20 člověkodnů:

. cena za období od 22. 6. 2016 do 11. 5. 2018 (tj. 689 kalendářních dnů) činí 931 528

Kč bez DPH, 1 127 148,88 Kč včetně DPH, přičemž cena jednoho kalendářního dne

činí 1 352 Kč bez DPH, 1 635,92 Kč včetně DPH.

 



2)

3)

4)

5)

1)

b) cena za záruční servis a údržbu:

- cena za období od 22. 6. 2016 do 11. 5. 2018 (tj. 689 kalendářních dnů) činí 4 282 824

Kč bez DPH, 5 182 217,04 Kč včetně DPH, přičemž cena jednoho kalendářního dne

činí 6 216 Kč bez DPH, 7 521,36 Kč včetně DPH.

. Tato částka ve výši 4 282 824 Kč bez DPH, je členěna: cena za hardwarové díly ve výši

24 % (tj. 1 027 877,76 Kč bez DPH), cena za licence pro údržbu software ve výši 38 %

(tj. 1 627 473,12 Kč bez DPH), ostatní služby spojené s podporou ve výši 38 % (tj.

1 627 473,12 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, ato 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 měsíčně fakturovat po dobu dvou následujících

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

Smluvní strany si sjednávají vždy poslední kalendářní den daného měsíce, jako datum

uskutečnění dílčího plnění ve smyslu ust. § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), přičemž Dodavatel

je povinen vystavit a doručit Objednateli fakturu — daňový doklad za předmětné plnění za

výše uvedené období po jednotlivých měsících ve lhůtě do 5 dnů ode dne uskutečnění dílčího

plnění. V měsíci prosinci si smluvní strany sjednávají datum 3. 12. daného kalendářního roku

jako datum uskutečnění dílčího plnění ve smyslu ust. § 21 odst. 5 písm. a) zákona o DPH,

přičemž Dodavatel je povinen vystavit a doručit Objednateli fakturu — daňový doklad za

předmětné plnění za výše uvedené období ve lhůtě do 5 dnů ode dne uskutečnění tohoto

dílčího plnění.

Cena za dílčí (měsíční) fakturované období bude stanovena násobkem ceny jednoho

kalendářního dne ve smyslu článku 5 odst. 1 písm. a) resp. b) Dodatku a počtu dní vtom

kterém měsíci.

Právo Objednatele požadovat služby záručního servisu a údržby předmětu plnění Smlouvy

v souladu s článkem 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 číslo 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 6 — 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 zmén.

Vpřípadě, 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 aje zachována v původním rozsahu a znění Smlouvy či přílohy 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 ustanovem’ 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 a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

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

l 7, 08. 2015

V Ostravě dn   

Vysoká škola báňská —Technická univerzita Atos IT Solutions a dŠervices, Aňa.

Ostrava
lng. Emil Fanoš-jednatel

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

 


