
Kupní smlouva 
(dále jen „smlouva") 

Z &Í/VŠ/2018 

OP VWpodpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008565) 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „obchodn í zákoník") 

mezi 

Data Force, s.r.o. 
se sídlem: Lužná 716 /2 , 160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupená: Vlast imi l Srna, jednate l společnost i 
zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném u Městského soudu v Praze oddí l C, vložka 225785 
IČO: 029 67 171 
DIČ: CZ02967171 
Bank. spojení:  
Kontaktní osoba:  
e m a i l :  
(dále jen „prodávající") 

a 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: nám. W. Churchil la 4 , 1 3 0 67 Praha 3 - Žižkov 
zastoupená: Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
IČO: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Bank. spojení:  
Kontaktní osoba:  
(dále jen „kupující"), 

(dále „smluvn í s t rany" nebo „s t rany" ) 



Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení vedeného pro veřejnou 
zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ; 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZZ"), v platném znění a vyhlášenou kupujícím jako 
zadavatelem pod názvem „Infrastruktura pro učebny - Diskové pole", kdy nabídka prodávajícího byla 
kupujícím vybrána jako vítězná. 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem plnění je dodání diskového pole včetně obslužného software dle specifikace 
v příloze č. 1 (dále též „zboží"), jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

1.2 Kupující se zavazuje zaplatit cenu plnění sjednanou v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. 

2. Dodací podmínky 

2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží do 4 týdnů od podpisu smlouvy. O předání bude 
sepsán Předávací protokol. Souhlas s obsahem Předávacího protokolu stvrdí obě strany 
podpisem. 

2.2 Následující dne po dni předání předmětu plnění počíná běžet lhůta kupujícího na kontrolu 
kompletnosti a funkčnosti předaného předmětu plnění v délce 10 pracovních dnů. O 
provedené kontrole bude sepsán Akceptační protokol. Souhlas s obsahem Akceptačního 
protokolu stvrdí obě strany podpisem. 

2.3 Akceptační protokol může obsahovat výhrady, které však musí být vypořádány do 1 
měsíce od podpisu Akceptačního protokolu. V takovém případě, po vypořádání výhrad, 
musí být sepsán druhý Akceptační protokol, který osvědčí akceptaci bez výhrad. 

3. Místo plnění 

3.1 Místem plnění je Vysoká škola ekonomická v Praze, areál Jižní Město, Ekonomická 957, 
140 00 Praha 4-Jižní Město. 

4. Cena 

4.1 Cena za plnění dle této smlouvy se sjednává ve výši 5.625.660,- Kč bez DPH, t . j . 6.807.049,-
Kč s DPH a je uvedena v příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tato cena je 
konečná a je v ní zahrnuta doprava zboží do místa plnění a odvoz nepotřebného materiálu 
a obalů. 

5. Platební podmínky 

5.1 Kupující neposkytuje zálohy. 

5.2 Sjednaná cena plnění bude placena na základě daňového dokladu vystaveného 
prodávajícím bez zbytečného odkladu po oboustranném potvrzení Akceptačního 
protokolu bez výhrad. 

5.3 Daňový doklad je splatný nejpozději do 21 dnů po dni jeho doručení kupujícímu. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy rozumí den podpisu 



Předávacího protokolu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu kupujícího 
ve prospěch účtu prodávajícího. 

5.4 Kupující může do data splatnosti daňový doklad vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové 
údaje či nesprávné cenové náležitosti, popř. chybí-li v daňovém dokladu některá z jeho 
zákonných náležitostí. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a začíná 
běžet znova ode dne doručení opravené nebo nové faktury. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Prodávající je povinen splnit své povinnosti v souladu s touto smlouvou řádně a včas. 

6.2 Prodávající je povinen sdělit kupujícímu v dostatečném předstihu, kdy proběhne dodávka 
v rámci stanovené doby plnění. 

6.3 Kupující je povinen převzít zboží předané v souladu s touto smlouvou v dohodnuté době 
a místě plnění. 

6.4 Kupující se zavazuje po předchozí dohodě umožnit přístup určeným pracovníkům 
prodávajícího do prostor svého objektu a v rámci svého spolupůsobení připraví pro 
prodávajícího vhodný prostor, ve kterém bude zboží předáno. 

6.5 Kupující je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Prodávající si je vědom následků této skutečnosti, t j . že smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv. 

7. Dodací podmínky 

7.1 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že dodané zboží je určené pro trh v České 
republice. 

7.2 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá 
platné dokumentaci, předpisům výrobce a příslušným technickým normám České 
republiky. 

7.3 O předání předmětu plnění bude sepsán Předávací protokol. Souhlas s obsahem 
Předávacího protokolu stvrdí obě strany podpisem. 

7.4 Oboustranně podepsaný Akceptační protokol bez výhrad je podmínkou pro vystavení 
faktury. 

8. Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace 

8.1 V případě, že prodávající nesplní závazky z této smlouvy řádně, odpovídá za vady, a to jak 
faktické, tak právní, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2 Prodávající prohlašuje, že předmětné zboží je a bude právně bezvadné, tzn. není a nebude 
zatíženo právem třetích osob. 

8.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu na dodané zboží včetně programového 
vybavení 60 měsíců v režimu NBD s reakcí 30 min. od nahlášení pro úroveň požadavku 
„Kritický" (t j . chyba, která znemožňuje chod systému). 

8.4 Po celou dobu záruky budou zdarma poskytovány upgrady programového vybavení. 
Všechny náhradní či nahrazené díly, práce a cestovní náklady jsou bezplatné. 

8.5 Záruční doba počíná běžet okamžikem podepsání Předávacího protokolu. 



8.6 Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou obsluhou a 
vady způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami odlišnými od prodávajícího nebo osob, 
s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů níže definovaného 
podstatného porušení této smlouvy a dále z důvodů ve smyslu příslušných ustanovení 
občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro 
odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost: 
• Podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se zejména rozumí opakující se 

zcela zjevné vady předmětu smlouvy v záruční lhůtě, které prodávající nebyl schopen 
odstranit, a to ani po opakovaném písemném upozornění kupujícím. 

• Podstatným porušením této smlouvy kupujícím se zejména rozumí řádné neuhrazení 
sjednané ceny, a to ani po opakovaném písemném upozornění prodávajícím. 

10. Sankce z prodlení 

10.1 Je-li prodávající v prodlení s plněním této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po 
prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny nedodaného zboží za každý den 
prodlení. 

10.2 Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a kupující je 
povinen úrok z prodlení uhradit. 

11. Nabytí vlastnického práva 

11.1 K nabytí vlastnického práva kupujícím dochází dnem připsání fakturované ceny zboží na 
účet prodávajícího. 

12. Přechod nebezpečí škody na zboží 

12.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem Předávacího protokolu. 

13. Řešení sporů 

13.1 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
primárně řešeny formou dohody na úrovni oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
O těchto jednáních bude vždy vyhotoven písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

13.2 Nedojde-li do 60 dní od začátku jednání podle odst. 1 této smlouvy k dohodě mezi 
smluvními stranami, bude příslušný spor, který vznikl z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, rozhodován místně a věcně příslušným obecným soudem strany žalující. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

14.2 Jakékoli změny této smlouvy, které zákon o zadávání veřejných zakázek 
umožňuje, je možné činit pouze písemně, a to formou dodatků číslovaných 
vzestupně a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 



14.3 Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, není tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy ani platnost smlouvy 
jakožto celku. V takovém případě bude neplatné ustanovení nahrazeno 
ustanovením j iným, jež bude svým účinkem co nejblíže původnímu účelu 
neplatného ustanovení. 

14.4 Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. Otázky výslovně 
Neupravené v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 

14.5 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
Jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely 
svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 : Specifikace p ř e d m ě t u smlouvy. 

Za prodávajícího 

V Praze, dne 

Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 

Vlastimil Srna, jednatel společnosti 

Za kupujícího 

V Praze, dne 2 6 -06- 2018 



Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy 

Položka Specifikace zařízení (výrobce a model) Cena DPH Cena s DPH 

Cena (součet cen za všechny položky) 5.625.660,- Kč 1.181.389,- Kč 6.807.049,- Kč 

Jednoznačný popis položky Diskové pole: 

Řádek Ks Produktovéč. 

DellEMC S T O R A G E • HARDWARE, S O F T W A R E , MAINTENANCE 
DellEMC Hardware 
EMC Data Domain DD6800 

1 6 PC-EUROPE-1 

2 1 C-FLDIN6800 

3 1 C-DS60-3-135S-G3 

4 1 DD6800-CTL 

5 1 DD6800 

6 1 C-10GBTM4P-NF 

7 1 C-DD6800SSDBASEKIT 

8 1 C-10GMOP4P-NF 

9 1 M-PSM-HW-DD-DD1 

POWER CORD.DD EUROPE CONT ,CEE7/7,C13,2M 

DD6800 OPTION - FIELD INSTALL KIT 

OPT DS60 SHELF 45X3TB SAS HDD G3 

SYSTEM DD6800 CTL NFSCIFS 

SYSTEM DD6800 NFSCIFS 

DD 10GBASET 10 MODULE 4P0RT 

DD6800 BASE KIT -SSD 

DD 10GBE10 MOD OPTICAL SFP4P0RT OPTION 

PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE 

Hardware Sub-total 

Hardware Wty and Maint Sub-total 

10 1 DDOS-60 

11 1 458-001-921 

12 2 456-111-330 

13 1 M-PSM-SW-DD-DD1 

14 1 458-001415 

15 1 456-109-724 

16 1 M-PSM-SW-DD-DD1 

17 135 458-001-801 

18 1 M-PSM-SW-DD-DD1 

19 135 458-001-800 

20 1 M-PSM-SW-DD-DD1 

21 1 458-001-920 

22 3 456-111-962 

23 1 M-PSM-SW-DD-DD1 

DOCS DD OS DOC 6=IA 

006800 SSD CAPACITYLICENSE 

FS 800GB 0.8TB RAW=CF 

PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-SOFT WARE 

DD6800 OPERÁTING ENVIRONMENT SOFTWARE 

LICENSE BASE DD OE DD6800=IA 

PROSUPPORT W/MISSION CRIT ICAL-SOFT WARE 

DD BOOST SOFTWARE OPTION=CB 

PROSUPPORT W/MISSION CRIT ICAL-SOFT WARE 

DDSOFTWARE=CB 

PROSUPPORT W/MISSION CRIT ICAL-SOFT WARE 

DD6800 RAWSHELF CAPACITYLICENSE 

DS60 3T B ACT 45T B RAW=CB 

PROSUPPORT W/MISSION CRIT ICAL-SOFT WARE 

Software Sub-total 

Software Wty and Maint Sub-total 



Jednoznačný popis položky Software: 

OellEMC Software 
EMC Data Protectión Suitě 

24 1 458-002-060 

25 1 456-112408 

26 1 M-PS-SW-DD-M1 

27 1 458-002-386 

28 1 M-PS-SW-DD-M1 

29 1 458-001-481 

30 5 456-111-143 

31 1 M-PS-SW-DD-H1 

32 1 458-001-192 

33 1 456-113-086 

34 1 456-112-133 

35 1 456-113-291 

36 2 456-109-974 

37 1 456-112-958 

38 510 456-107-804 

39 34 456-110-832 

40 1 456-110-835 

41 1 456-110-834 

42 1 M-PS-SW-DD-M1 

DPASINGLE FEDERATED REPORTING SERVER 

OPA SINGLE FED REPORT ING SERVER=IA 

PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT 

DATA PROTÉCT ION CENTRAL DM=CA 

PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT 

EMC GRANULAR RECOVERYFOR MICROSOFT=IC 

EMC GLR FOR MS APPS ENABLER=CA 

PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT 

DPS FOR VMWARE 

NW9.2 DPS CAP ENABLER=CA 

VREALIZE DPEXTENSION 4.0=IA 

CLOUDBOOST AWS DPS ENABLER=CA 

DPS FOR VMWARE 2TB AVE ENABLER=CA 

DPS FOR VMWARE AVAMAR H ENABLER4A 

DPS FOR VMWARE RP4VM ENABLER=IB 

DPS FOR VMWARE SOCKET S=IA 

DPS FOR VMWARE DPSEARCH ENABLER=CA 

DPS FOR VMWARE DPA ENABLER-C=CB 

PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT 

Software Sub-total 

Software Wty and Maint Sub-total 

Jednoznačný popis položky Software: 
mwEMBHwmmKmm 

1 Předimplementační příprava projektu (v rámci pracovní doby) 

* naplánování termínů, postupů a součinností 

2 HW Instalace a implementace Data Domain (v rámci pracovní doby) 

* fyzická instalace veškerého dodávaného hardware, prokabelováni 

* inicializace, nastaveni management adres 

* upgrade OS, instalace licenci 

* bez migrace dat 

3 Vypracování dokumentace 

4 Zaškoleni pracovníků zadavatele 

5 Předání celého řešení na základě akceptačních kritérii 

Services Sub-Total 
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