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Kupní smlouva č. 119.08.01
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen ,,občanský zákoník"), (dále jen ,,smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

kupujíci:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ISDS:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
č.j.:

Česká republika, organizační složka - Národní bezpečnostní
úřad
Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5 Košíře
68403569
nejsme plátci DPH
Ing. Václavem Habrychem, ředitelem odboru komunikačních a
informačních systémů
ČNB
105881/0710
h93aayw

(dále jen ,,kupující")

a

prodávající
Risk Analysis Consultants, s.r.o.

Sídlo: Konviktská 24, 110 00 Praha 1 v"'
lČ: 63672774
DIČ: CZ-63672774
Zastoupená: '
Bankovní spojení: čsob
Číslo účtu: 576900263 l 0300
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vI. 36666
(dále jen ,,prodávajíci")

igbs: hxnx'ř?

B001391032
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uzavírají na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem ,,Forenzní analytický
nástroj", která byla zveřejněna na profilu zadavatele ,,Národní bezpečnostní úřad" pod číslem
jednacím: T002/15N00026100 dne 13. 7. 2015 tuto smlouvu.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je dodávka forenzního analytického nástroje včetně podpory na 4 roky.
2. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze Č.1 - Specifikace dodávaného zboží

(dále jen ,,Příloha č. l") této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Ill. DODACÍ PODMÍNKY

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujicknu
zboží specifikované v Příloze č. 1 smlouvy (dále jen ,,zboží") a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto zboží.

2. prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími
normami souvisejícími s předmětem plněnŤveřejné zakázky Předmět plnění bude realizován
řádně a včas, bez faktických a právních vad.

3. Kupující v případě provedení plnění v souladu se smlouvou zaplatí za předmět plnění
sjednanou cenu podle podmínek stanovených smlouvou.

4. Místem plnění je Brno, Mučednická 31.
5. Dodání zboží na místo určení a uvedení do kompletního provozu bude provedeno nejpozději

do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (Příloha č. 1 smlouvy - položka č.
l) a dále nejpozději ve lhůtách uvedených v Příloze č. 1 smlouvy. Kupující je oprávněn
používat předmět plnění od data jeho protokdárního převzetí dle odst. 6 tohoto článku
smlouvy.

6. Zboží, vC. případné průvodní dokumentace (návody), bude považováno za předané a
převzaté potvrzením předávacího protokolu v místě dodání.

7. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za prodávajÍcÍho:

za kupujÍcÍho:
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu

smlouvy.
9. prodávajIcí se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí,

podle nejlepších znalostí a schopnosti, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujÍcÍho a
postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

lV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena dodávky činí 208 080,00 KČ bez DPH, 251776,80 KČ s DPH (slovy:
dvěstěpadesátjednatisícsedmsetsedmdesátšest korun českých a osmdesát haléřů), DPH je
ve výši 21%. Podrobná kalkulace celkové ceny je uvedena v Příloze č. 2 Podrobná kalkulace
celkové ceny této smlouvy, která je její nedIlnou součástí.

2. Dojde-li v dalších letech trvání smlouvy
výrobců (body 3. - 5. Přílohy č. 2), je
odpovÍdající ceny uvedené v Příloze

k navýšení ceny služeb podpory ze strany jejich
prodávající oprávněn vyvolat jednání o navýšení
č. 2, a to prostřednictvím kontaktních osob
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prodávajícího a kupujícího. Nedojde-li po vyvolání tohoto jednání do 15 pracovních dnů k
podpisu dodatku této smlouvy, kterým by byla upravena celková cena uvedená v odst. 1
(resp. dňčí cena uvedená v Příloze č. 2), vzniká oběma smluvním stranám nárok na
odstoupení od této smlouvy.

3. Platba za plněni předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajÍcÍho na základě faktury, kterou vystaví prodávající do 5 kalendářních dnů ode dne
podpisu každého předávacího protokolu oběma smluvními stranami za příslušnou položku
specifikovanou v Příloze č. 1 smlouvy, ve kterém nejsou uvedeny žádné vady a nedodělky,
ev. je v něm uvedeno, že vady a nedodělky byly odstraněny v souladu s ČI. Ill. odst. 6 této
smlouvy.

4. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 občanského
zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo
smlouvy, označení bankovního účtu prodávajícího, datum vystaveni, název a sídlo
prodávajícího, kupujÍcÍho cenu bez daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty
bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Faktura bude obsahovat cenu bez daně
z přidané hodnoty, výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie).

5. Společně s fakturou dodá prodávající kopie dodacích listů a předávacího protokolu
podepsaných pověřenými zástupci kupujícího.

6. Faktura je splatná do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícímu na adresu uvedenou ve smlouvě. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujÍcÍho uvedeného ve
smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajÍcÍho uvedeného na faktuře.

7. KupujÍcÍ je oprávněn do uplynutí lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajIcímu fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné
údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu
vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 3 kalendářních dnů ode dne
doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné,
aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

8. Platby budou probíhat v korunách českých na základě předložené faktury.

9. Zálohové platby kupující neposkytuje.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající zaručuje kupujícímu funkčnost licencí a zavazuje se provádět aktualizace po
dobu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy takovým způsobem, aby bylo možné licence využívat
pro obvyklé účely

2. ProdávajÍcÍ se zavazuje zprostředkovat komunikaci s poskytovatelem SW v případě, že
selže přímá komunikace kupujícího s poskytovatelem SW.

3. Lhůta pro odstranění vady s funkčností licence činí 15 dnů po doručení písemného
oznámeni o vadě prodávajícímu.
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VI. SANKCE

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujíchn úrok z prodlení ve výši 0,1% z výše
fakturované částky za nedodržení termínu splatnosti faktury dle ČI. lV této smlouvy.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajíckn za nedodržení termínu plnění dle ČI. Ill,
odst. 5 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění bez daně z přidané
hodnoty za každý i započatý den prodlení.

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro
odstranění nedostatků a vad předmětu plněni v rámci záruky za každý jednotlivý nedostatek
a za každou jednotlivou vadu, a to ve výši 0,1 % z ceny daného zařízení bez daně
z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dní od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Ustanovením o smluvní pokutě není
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu
sjednanou pro příslušné porušení.

VII. NÁHRADA ŠKODY

Nepřipouští se omezení odpovědnosti za škodu, výše náhrady škody a sankcí uvedených ve
smlouvě, pouze v případě, že je pro příslušné porušení sjednána smluvní pokuta bude náhrada
škody vymáhána v částce převyšující tuto smluvní pokutu. Nepřipouští se ani jakékoliv
ujednání, které by předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení smlouvy předvídat.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. ProdávajícI je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení

s úhradou faktury o vÍce než 30 kalendářních dní a tuto fakturu neuhradí ani na základě
písemné výzvy prodávajÍcÍho v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:

a) prodávající bude v prodlení s dodávkou předmětu plnění dle ČI. III odst. 5 této
smlouvy o vÍce než 14 kalendářních dní, ,

b) prodávající nedodrží záruční a servisní podmínky dle ČI. V smlouvy,
c) vůči prodávajíchnu je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právni předpisy umožňují,
d) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni,
e) prodávající vstoupí do likvidace,

lX. POVINNOSTI A PRÁVA KUPUJÍCÍHO

1. KupujÍcÍ je povinen umožnit v případě nahlášené poruchy přístup pracovníkovi prodávajícIho
k předmětnému zařízení a to tak, aby nebylo prodávajíchnu znemožněno splnění smluvních
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povinností dle článku V. této smlouvy. Stane-li se tak, pak se adekvátním způsobem
prodlouží lhůta servisního zásahu.

2. Potvrzení předávacích dokumentů ze strany kupujÍcÍho musí obsahovat následující údaje

a) podpisová doložka obsahující čitelné jméno a příjmení,
b) množství a druh předávaného zboží,

c) podpis oprávněné osoby.

X. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. prodávající je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se zadávacího řízení,
smlouvy v její úplnosti a dokladů smluvního plnění (dodací listy, předávací protokoly apod.)
po dobu 10 let, min. do roku 2025 a zároveň je povinen umožnit oprávněným kontrolním
subjektům dle ČI. XI této Smlouvy kontrolu příslušné dokumentace u prodávajícího po výše
uvedenou dobu.

2. Prodávající je povinen předložit kupujícímu veškeré dokumenty v souladu s ust. § 147a odst.
4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZVZ). Nepředložením těchto dokumentů prodávající bere na vědomí, že by se v souladu
s ust. § 120a ZVZ dopustil správního deliktu se všemi důsledky z toho vyplývajíchni.

XI. KONTROLY A AUDITY
1. prodávajIcí se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům kupujÍcÍho, auditnímu

subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně
svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajIcím se technického a
finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přistup bude
těmto zástupcům umožněn na základě zachováni mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám.
Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání
usnadnily.

2. Prodávající se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity,
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se řIdí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené smlouvou

se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy.
3. Obě smluvní strany na sebe přebírajI nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku a vylučuji uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na
své smluvní vztahy založené Smlouvou.

4. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešeni všech sporů,
které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy.

5. Všechny spory vznikající na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebude
možno vyřešit smírem, budou předány výhradně do pravomoci soudních orgánů České
republiky při uplatnění právních předpisů platných v ČR.
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6. jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně
označených dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

7. prodávajÍcÍ bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujÍcÍho nepostoupí či
nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží po
jejich podpisu tři kupující a jeden prodávající.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ke dni podpisu má tato smlouva dvě přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- příloha Č.1 Specifikace dodávaného zboží

- příloha Č,2 Podrobná kalkulace celkové ceny

V Praze dne: 3 1. in 2015

Za kupujícího:

V Praze
:

dne: (-l' l 'í - ' L5·) ',, l,

Za prodávajícího:

NÁRODNÍ 2.2
SEZPEČNOSTNĹ

.URAD
p. O. BOX 49
150 06 praha 56
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Příloha 1 Technická Specifikace dodávaného zboží

Technická specifikace - Forenzní analytický SW m

Forenzníanalytický SW NUIX umožňuje zpracování, analýzu a repotring djgitá|njch dat počítačů,
mobilů a dalších datových úložišť, jejich předzpracováni na základě zadaných požadavků,
analýzu dat různých datových zdrojů prakticky bez objemových limitů. Vykazuje kompatibilitu
se standardními forenzními formáty dat, umožňuje analýzu poštovních a databázových
systémů, obsahuje prvky vizuální analýzy (diagramy, trendy apod.). splňuje i další požad avky
zadávací dokuemntace.

Dodací podmínky:

Pol. Č
1

2

3

4

Název poloŽky
Forenzní analytický SW NUIX
vC. 1. roku podpory

Druhý rok podpory
forenzního analytického SW

Třetí rok podpory
forenzního analytického SW

čtvrtý rok podpory
forenzního analytického SW

Dodání nejpozději do
viz. ČI. Ill bod 5. smlouvy

nejpozději 1 kalendářní rok od dodáni
zboží dle poI. 1

nejpozději 1 kalendářnIrok od dodání
zboží dle poI. 2

nejpozději 1 kalendářní rok od dodáni
zboží dle pol. 3
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Příloha 2 Podrobná kalkulace celkové ceny

Cena dle položek
Položka Cena za Cena za položku

položku bez včetně DPH v KČ
DPH V Kč

1. Forenzní analytický SW (licence) 115 600,00 139 876,00
2. První rok podpory forenzního analytického SW 23 120,00 27 975,20
3. Druhý rok podpory forenzního analytického SW 23 120,00 27 975,20
4. Třetí rok podpory forenzního analytického SW 23 120,00 27 975,20
5. čtvrtý rok podpory forenzního analytického SW 23 120,00 27 975,20

CELKEM za nabídku 208 080,00 251776,80

8


