oNs-l'lá*up lcÍ pro9tř€dkú - 3' kolo

ev' č. kupujÍcího;A 001/'17

sMLoUvA o NÁKUPU lcT PRosTŘEDKÚ

-

SERVERY
Smluvnístrany:

Povodí odry, státní podnik
se sídlem: varenská 3í0t/49, Moravská ostrava,702 00 ostrava

doručovaci číslo:701 26
lč: 70890021, D|ď Cz7o89oo21, zápis v oR KS ostrava' odd' A XlV,

Vl-

584

bank' spojení| KB ostrava' č' ú.97104761/0100
statutární zástupceI lng' Jiří Pagáč' generálnÍ ředitel
(dále jen

'Kupuiici")
a

Notes CS a.s.
se sídlem| TŮrkova 2319/5b' 149 00 Praha 4
lČ: 26'14o161,

společnost zapsaná

V

DlČ cz2614o16'|

obchodním rejstříku Vedeném městským soudem V Praze, oddíl B'
Vložka 6293

bank' spojení: Unicredit Bank, č. ÚčIu: 811474700212700
zastoupená: Danielem Lukavským, předsedou správnírady a statutárnim ředitelem
(dá!e jen,'Prodávajici")

dnešníhodne uzavřely na základě \.ýsledku zadáVaciho řízeníVeřejnézakázky zadávané
v rámci Dynamického nákupního systému na prostředky lcT v rezortu Ministerstva
zemědělství dle s 138 a násl' zákona č. 13412016 sb'' o zadávání veřejných zakázek (dále
jen
lcT PRoSTŘEDKŮ 8' KoLo SERVERY' (dále jen
'zvz")' s í1ázvern "DNs - NÁKUP
(dále jen
v souladu s ustanoveními s 2079 a
'veřejná zakázka'') tuto smlouvu
',smlouva")
násl'
s 2358 a násl' zákona č. 89/2012 sb', občanský zákoník (dále jen
,'oběanský zákoník")

a

smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě or""r""o"r;
"';;";
být touto smlouvou vázány, dohodly se na následuiícím zněni smlouvy:

Úvoot'li

1.1
1'2

usrnlovení

Kupujícíprohlašuje' Že je dle českéhopÉvníhořádu opÉvněn uzavřÍt tuto
smlouvu a řádně plnit Veškerépodminky a poŽadavky v této smlouvě
obsažené'
Prodávající prohlašuje' že:

1'2'1 je

právnickou osobou řádně 7a|oženou a existující podle českého
práVniho řádu, resp' opÉvněně podnikajicí fyzickou osobou
zpúsobilou k práVnímu jednání, a

1'3

1'2.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
opÉvněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky V ní obsažené' a

1'2.3

ke dni podpisu této smlouvy není v Úpadku ani v likvidaci' a zavazuje
se udžovat toto prohlášení V pravdivosti a Kupujícího bezodkladně
informovat o Všech skutečnostech' které mohou mít dopad na
pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o
změnách Vjeho kvalifikaci' kterou prokázal v rámci sVé nabídky na
plnění Veřejné zakázky'

Kupujícíprohlašuje' že Dynamický nákupní systém na prostředky lcT v
rezoňu lúinisterstva zemědělství byl zaveden v souladU se zákonem
č' 13712006 sb', o Veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a je s
zzvz považován dle s 273 odst' 5 Zzvz za dynamický nákupní
účinnosÍí
systém dle zzvz' zadáváni dílčíchVeřejných zakázek V tomto dynamickém
nákupním systému se řídí zzvz'

2.

ÚčEL SMLoUVY

2'1

2'2

Účelem této smlouvy je realizace Veřejné zakázky k naplněníjejího cíle' ktený
VyplýVá ze zadávací dokumentac€ Veřejné zakázky' tedy zabezpečeni
odpovídajícíhotechnického zázemí v resortu l\íinisterstva zemědělství, a to
prostřednictvim dodávky Výpočetnítechniky Včetně eventuálního
příslušenství,a to vše V množstvía parametrech stanovených V Eí!g!e-']L-!
smluvní strany shodně
této Smlouvy a dále V této smlouvě (dále jen
'zboží")'
prohlašují' že součástídodáVky výpočetnítechniky je mimo jiné Veškený
interní software (např' firmware) a dalšísoftware (např' ovladače' operačni
systém, atd')a příslušenství,a to Vše v množstvía parametrech stanovených
V EÍ!9z9.']ÉJtéto smlouvy a dále v této smlouvě'

ProdáVající touto smlouvou garantuje Kupujícímusplnění zadáni uvedené
veře)né zakázky a Všech z toho vyplýVajicích podmínek a povinnosti podle
zadávaci dokumentace k Veřejné zakáz@' Tato garance je nadřazena
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě s Výjimkou
situace' kdy nabídka ProdáVajícího nebo kterákoli jeji část je pro Kupujícího
výhodnějšíneŽ ustianovení zadáVací dokumentace a/nebo této smlouvy;
v takovém připadě se použije Úprava pro Kupujicího \^ýhodnější'

3.

PŘEDMĚT SMLoUVY
3.1

3.2

Prodávající touto smlouvou prodáVá Kupujícimu do výlučnéhovlastnictví
zbožía zavazuje se' že Kupujícímu za podmínek této smlouvy Zbožídodá' a
to včetně dokladů, které se ke Zbožía jeho uŽívání vztahuji' zbožímusí být
určeno pro prodejV Českérepublice.
Kupujícítouto smlouvou zboŽí kupuje za kupní cenu blížespecifikovanou
V článku 4' této Smlouvy a přÚÍmá jej do svého výlučnéhoVlastnictví.'

KUPNí cENA A PLATEBNí PooMiNKY
Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím Vjeho nabídce
4.1
na Veřejnou zakázku.

4.2

Kupujícíje povinen

řádné dodání každéhokusu zbožíuvedeného
Prodávajícímu
cenu uvedenou v PÍ!gze-]L? (dále jen
V Ei!!9zg_.]L-L zaplatit
,,Jednotková cena.\. za dodání zboži V plném rozsahu je tak Kupující
(Stodvacet
povinen zaplatit ProdáVajícimu nejvýše í25 027,00

za

pěttisícdvacetsedm korun českých) bez
(stopadesátjednatisícdvěstěosmdesátdva0'67
21 o/o (dvacetjedna procent) (dále jen

'celková

4.3

Kč

DPH' tedy 151282'67

Kě

korun českých) s DPH ve \.ýši
cena")'

celková cena je cenou maximální' konečnou a nepřekročitelnou, ledaže jde o
změnu ákonné \.ýše DPH, a jsou V ní zahrnuty Veškerénáklady
ProdáVajícího spojené s plněním této smlouvy, zejména, nikoli však \/'ýlučně'
náklady na zajištění záručního servisu (tak jak je tento pojem specifikován V
článku 9. této Smlouvy) Včetně nákladů na pořízenínáhradních dílů,seNisní
dopravu a souvisejíci práce' jakož ináklady na dopravu a dodáni Zbožína
místo určení'případnépoplatky, cla, balení a vedlejši náklady.

4.4

ceIková cena bude Kupujícim zaplacena na ákladě ProdáVajícim řádně
Vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu (dále jen
je opÉvněn Fakturu vystavit po protokolárním
',Faktura"). Prodávající
pievzeti zboži kupujícím' Prodávající bude fakturovat KupujícímuDPH
V sazbě platné V den zdanitelného plnění' Podmínkou pro fakturacije protokol
o předáni a převzetízboŽí, podepsaný oběma stranami smlouvy.

4.5

celková cena bude Kupujícím zaplacena na zakladě Prodávajícím řádně
Vystaveného a Kupujícímudoručeného daňového dokladu (dále jen
Prodávající je opÉvněn Fakturu vystavit po dodání Veškerého
'Faktura").
zboží.?rcdávající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné vden
zdanitelného plnění.

4.6

KupujícíProdávajícímu neposkytne žádnéálohy'

4.7

Faktura musí obsahovat odkaz na tuto SmlouVU (číslotéto smlouvy) a dále
náležitosti stanovené příslušnými práVními předpisy' zejména zákonem
ě.235l2oo4 Sb.' o dani z přidané hodnoty' Ve znění pozdějšich předpisú a
s 435 občanského zákoníku' Faktura bude vysíavena na adresu Kupujícího
uvedenou V áhlaví této smlouvy' Přílohou Faktury bude kopie předáVacích
protokoIů (dodacích listů) na zboŽí podepsaný opráVněnými osobami
SmlUVních stran.

4.8

Splatnost Faktury činí30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu.

4.9

Kupujícímá pÉVo Fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit' aniž by došlo k prodlení sjejím zaplacením, (i) obsahuje-li nespráVné
údaje, (ii) chybí-li na některá z náležitostí stanovených pÉVnímipředpisy
nebo touto smlouvou. DáIe není-li k Faktuře pňpojena kopie předávaciho
protokolu (dodacího listu) potvŽeného opráVněnými osobami SmluvnÍch
stran. Vtakovém případě se lhůta splatnosti stavi a nová |hůta V délce 30
(tř'c€ti) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručenínové Faktury
Kupujícímu.

4.10

Platby peněŽitých částek se provádí v českých korunách bezhotovostním
převodem na bankovní účetdruhé Smluvní strany uvedený Váhlaví této
smlouvy' ProdáVající se zavazuje na Faktufu uvést bankovní účetuvedený
V

4.11

záhlaví této Smlou\y.

smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí
den odepsání fakturované částky z účtuKupujícího' Pro odstranění všech
pochybností Smluvní strany sjednáVají' Že Kupujícínení V prodlení, dojde-li
k odepsání fakturované částky Ve prospěch ProdáVajícího do 30 (třic€ti)
kalendáfuích dnů po doručeníFaktury Kupujícímu, avšak kpřipsání této
částky na bankovní účetProdáVajícího dojde po dni splatnosti uvedeném na
Faktuře'

4.12 v

rocÉ' v němž bude Zbožídodáno, musí být Faktura doručena Kupujícímu
nejpozději do 15. prosince' Nebude-li Faktura Kupujícímu doručena ve lhůtě
dle předchozí Věty, datum splatnosti íakovéFaktury se posouvá na 1' února
následujícího kalendářního roku.

4'13
5.

TERMiN A MísTo PLNĚNí
5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímuzboži nejpozději do 20 (dvaceti)
pra@Vních dnů ode dne nabytí účinnostitéto smlouvy, a to V počtech a na

5'2

5'3

6.

Jakoukoli pohledáVku vzniklou ProdáVajícimu na základě této Smlouvy není
Prodávající opráVněn postoupit'

adresy Kupujícího uvedené V Příloze č. 3 této smloUvy.

smluvní strany sjednáVají, že dodáním zbožíse rozumí odevzdání a uložení
zbožído skladú Kupujíciho dle Přílohy č. 3, a to V souladu s poŽadavky a
pokyny oprávněné osoby Kupujícího. o předání a převzetí Zbožíbude na
dodacích místech dle Přílohy č.3 Smluvními stranami sepsán ve 2 (dvou)
Vyhotoveních dílčípředávací protokol (dodací list)' kteý bude podepsán
opÉvněnými osobami obou smluvních stran, přičemŽ každá smluvní strana
obdži po 1 Úednom) Vyhotovení. oprávněnou osobou k převzetí zboŽí je na
straně Kupujícíhoten, kdo tuto Smlouvu podepsal' nebo ten kdo je uveden
Včl- 13.2 jako osoba oprávněná k přeýzeIi zboži a nebo osoba uvedená
v Příloze č. 3 VŽdy pro dané místo plnění.

Pokud ProdáVající zbožínedoručíVlastními prostředky, ale VyužÚe ktomu
dopravce' povaŽuje se za dodání (odevzdání) ZbožíKupujícímu až okamžik
doručeni zbožÍtakovým dopravcem' Ustanovení s 2090 a s 2091
občanskéhoákoníku se nepoužiji.

PRÁVA A PovlNNosTl PRoDÁVAJícíHo

6'1

ProdáVající prohlašuje, Že je Výlučným vlastníkem Zboží'

;,,,",.",,.,"..

"

6.2

PÍodáVajícíjepovinen dodat zbožířádně a Vcas'

6.3

ProdáVajicí je povinen dodat nové, nepouŽité' bezvadné a Íunkénízboží
v prvotřídní jakosti' způsobilé k úč€lu' k němuž je dodáváno, a to v množství a
s vlastnostmi požadovanými Kupujícím.

6.4

PÍodáVajícíje povinen zboži zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem
zabraňujícim poškození zboŽí či jeho znehodnocení. Náklady na zabalení
každéholcT prostředku včetně příslušenstvíjsou jiŽ zahrnuty V Jédnotkové
c€ně.

6.5

ProdáVajícíje povinen poskytovat KupUjícímuzáručníservis (tak jak je tento
pojem specifikován V článku 9. této smlouvy) k dodanému zboží.

6.6

ProdáVající je povinen na základě požadavku Kupujícíhobezúplatně zajistit
sběr a likvidaci lcT prostředků Vč€tně příslušenství'jakož i veškených
elektrozařízení' kteÍá jsou lcT prostředku nebo jejich příslušenstvím
nahrazována. Náklady na sběr a likvidaci dle předchozí věty jsou již zahrnuÍy
v Jednotkové ceně'

6.7

Prodávající je dále povinen zaručit dostupnost kompatibilních baterií a
napájecích zdrojů a rovněž klávesnice a jejích součástípo celou dobu trvání
záruky dle ělánku 9' odst. 9'5. této smlouvy.

6.8

ProdáVající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává soíh'vare
podléhajícíochraně podle zákona č'' 12112000 sb', o práVu autorském' o
práVech souvisejících s právem autorským a o změně někteých ákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení s 2358 a násl'
občanskéhoákoníku' proto poskytuje Kupujícímu licenci (tj' oprávnění k
Výkonu práVa duševníhoVlastnictví v ujednaném rozsahu)' a to formou
licenčníhoujednání V této smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o
licenci (dále jen 'Licence'')|
(i)

nevýhradní k Veškeým známým způsobůmUžitííakového
software, a to
V rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívánísoftwareKupujícím;

(ii)

neomezenou Územním

či množstevním rozsahem a

rovněž tak

neomezenou způsobem nebo Íozsahem užití;
udělenou na dobu neurčitou,
(iv) převoditelnou

Licenc€
(v)

a postupitelnou, tj. kteÉje udělena s práVem postoupení

třetí osobě

kterou neni Kupujícípovinen využit'

6.9

Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými pravními

6.10

ProdáVající prohlašuje, že odměna za poskytnutí Lic€nce je ve Vztahu ke
každémulcT pÍostředku včetně příslušenstvízahmuta V Jednotkové céně'

6.11

předpisy.

ProdáVající je povinen předat Kupujícímu společně se zbožímVeškerou
dokumentaci, doklady, záruční listy' technické a uŽivatelské manuály a jiné
dokumenty, které se ke zbožívzťdhuji' a které jsou potřebné k převzetí a
Úživáni zboži' Prodávajícíje povinen předat Kupujícímuspolečně se zboŽím
licenčnípodmínky pro užívánísofh,vare, je-li tento součástídodávaného
zboži'

;,,",.".,.,.,,,.

6.'12 Plo

případ, že bude Kupujícípožádán o poskytnutí informace podle zákona
č' 106í999 sb', o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších
předpisů' a poŽadovaná informace bude obchodním tajemstvim
ProdáVajícího dle s 5o4 občanskéhoákoníku, souhlasí ProdáVající s tím,
aby Kupujícítakovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dálších
podmínek'

6.13

ProdáVající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu
překážky, které mu bráníV plnění Smlouvy'

6.14

Prodávající je podle Ustanovení s 2 písm. c) zákona č. 320/200't sb'' o
Íinančníkontrole ve Veřejné spráVě a o změně někter'ých zákonů (zákon o

znění pozdějších předpisů' osobou

povinnou
spolupůsobit při Výkonu finančníkontroly prováděné souvislosti s úhradou
zbožínebo sluŽeb z veřejných rozpočtůa k t]akovému spolupůsobení se

finančníkontrole),

Ve

zavazuje.

6'15

smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění dle této smlouvy
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby má Prodávající odpovědnost' jako by
plnění poskytoval sám'

6'16

ProdávajÍcí není opráVněn tuto smlouvu jako celek anijednotlivá práVa nebo
povinnosti z ní plynoucí postoupit na třetí osobu'

6.17

smluvní strany se dohodly' že Prodávající na sebe přebírá riziko změny
okolnosti ve smystu s 1765 odst. 2 občanskéhoákoníku.
ProdáVajícÍ se zavazuje dodžovat přÍslušnépráVní předpisy.

6'18

PRÁVA A PoVlNNosTl KUPUJícíHo
7.1

Kupujícíje povinen zaplatit ProdáVajícímU celkovoU cenu na základě Faktury
Vystavené ProdáVajícím a V termínu splatnosti určenémtouto smlouvou'

72

Kupující je opráVněn odepřít přeýzeli zboŽí, pokud Zbožíneodpovídá
kvalitativně, druhově či množstvímpožadavkůmstianoveným touto smlouvou,
není řádně zabaleno nebo je obal poškozen.

Kupujícínení povinen prÚmout částečnédodání zboží.PrÚme_li Kupující
částečnédodání zboŽí, je povinen k zaplacení částky ve \.ýši součtu
Jednotkoq'ch cen dodaného zboží'

74
8.

9.

Kupujícíje povinen prohlédnout nebo zajistit prohlédnutí zbožípod|e
možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

PŘEcHoD VLASTNlcTVí A NEBEzPEčí šKoDY

8.1

Vlastnické práVo ke zboŽí dodanému na zák|adě této smlouvy přechází na
Kupujiciho okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného
zboží(dodaciho listu) opráVněnou osobou Kupujícího' TÍmto okamžikem
taktéžpřechází na Kupujícího nebezpečíškodyna dodaném zboŽí'

DoBA
^z^RUcNí
ProdáVající prohlašuje' Že mu

v ADY zBoŽi

9'1

nejsou známy ke dni podpisu této smlouw o
Žádné vady zboží'Plodávqíci timto ujišťuje Kupujicího, že zboži dodá bez
vád'

9.2
9'3
9'4

Prodávající odpovídá za Vadu' klerou má zbožíý okamžiku, kdy přechází
nebezpečíškodyna Zbožína Kupujícího, ikdyž se Vada stane zjevnou aŽ po
tomto okamžikU.

ProdáVající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu' jež vznikne po okamŽiku
uvedeném Včlánku 9 odstavci 9'2 této smlouvy' jestliže je způsobena
porušením povinností ProdáVajícího.
ProdáVajícÍ poskytuje na zbožíVčetně Veškeréhopříslušenstýi 'záluku za

jakost v délce uvedené V Příloze ě. í této smlouvy a v této záruční době se
zavazuje odstraňovat vady (dále také jen ,záručni servis.)' Záruění doba
počínáběžet ode dne přeýzelí zbožíoplávněnou osobou Kupujícího V místě
plnění' l\'aximální doba odezvy na poŽadavek Kupujícího v rámci záručního
seNisu činí1 Úeden) pracovní den (NBD - next business day). odezvou na
požadavek se rozumí zaevidování poŽadavku Kupujícího ze strany
Prodávajícího sbnovení termínu jeho řešení na ákladě dohody
s Kupujícím, nejdéle Však tak' aby požadavek Kupujícího na odstranění Vad
(dvou) pracovních dnů ode dne jeho oznámení
byl vyřešen do
Prodávajícímu' záručníservis bude poskytován osobami, ktere jsou
výrobcem (či jiným půVodcem) dodaného zbožík poskytování tohoto servisu
ceňifikovány' a to na adÍesách uvedených V Příloze č. 3 a nebo na adresách
v Českérepublice oznámených Kupujícím Prodávajicímu V Íámci požadavku
na Záručníservis.

a

2

9.5

9'6
9'7

9.8
9.9
9.'t0

ProdáVající zajistí v souvislosti s poskytováním záručního servisu registraci
Kupujícího V přislušné databázi \.ýrobce (čijinéhopůvodce) zbožítak' aby byl
Kupující oprávněn k technické podpoře V Českérepublice přímo ze strany
tohoto výrobce (či jiného původce) čijeho seNisních partnerů. ProdáVajicíje
povinen zajistit KupujícímUtechnickou podporu Výrobce (čijinéhopůvodce) či
jeho servisních partnerů po uplynutí záruční doby dle odstavce 9.4 tohoto
článku' a to minimálně po dobu 2 (dvou) let od skončenítéto Smlouvy' Tímto
ustanovením není dotčena povinnost ProdáVajícího poskytovat Kupujícímu
záručníservis v plném Íozsahu.
V případě' že Kupujíci zjisti' že zboži má Vady, je povinen bez zbytečného
odkladu' nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnú poté, kdy Vady zjistil,
podat ProdáVajícímu o těchto Vadách zprávu, a to písemně, e-mailem či
faxem.

V případě' že je dodáno zbožísvadami, či se na zbožítakové Vady
Vyskytnou po jeho dodání, je Prodávající povinen Vady odstranit dodáním
náhladního zboži za zbožíVadné'či pokud Kupujícítakový požadavek uvede
v oznámení Vad' přiměřenou slevou podle okolností z Jednotkové ceny nebo
celkoVé ceny.

V případě dodání náhradního Zbožíje KupujÍcípovinen Vrátit zbožípůvodně
dodané Ve stavu' v jakém mu bylo dodáno s přihlédnutím k běŽnému
opotřebení, s ýíimkou obalů.
Nároky

zvad zbožíse nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu

škody,

nemajetkové Újmy nebo na smluvní pokutu'

ProdáVajícím poskytnutá záruka se Vztahuje na funkčnost dodaného zboží,
jakož i na jeho vlastnosti požadovanéKupUjícím'

í0.

oCHRANA lNFoRMAcí

10.1

Smluvn í strany jsou si Vědomy toho' že v rámci plnění této smlouvy|

10.'1.1 si mohou vzájemně Vědomě nebo opominutím poskytnout informace'
které budou považovány za dúVěmé (dále jen
informace.)'

'Důvěrné
obdobném postavení získat
přístup k DůVěrným informacím druhé smluvní strany'

10'1'2 mohou jejich zaměstnanci a osoby

10'2

10'3

V

DůVěrnou informací se rozumí informace obchodní, neobchodní. technické či
netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciálnÍ materiální
nebo imateriální hodnotu a neni běžně dostupná, zejména, nikoli však
\.ýlučně, informace majícípovahu obdobnou obchodnimu tajemství a
skutečnosti či informace Kupujícímoznač€né jako důVěrné'

Bez ohledu na výše uvedené se za DůVěrné informace nepovažujíinformace,
které:

10'3'1 se staly Veřejně známými' aniŽ by jejich zveřejněním došlo k porušení
této smlouvy čipráVníchpředpisů;
10.3.2 měla smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřenim
této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle
jiné dříVe mezi smIuvnímistranami uzavřené smlouvy;
10.3'3 mají být zpřístupněny, vyžaduje-li to ákon či jiný pÉvnípředpis
Včetně práva Evropské unie nebo ávazné rozhodnutí orgánu Veřejné
moci.

10'3.4 po podpisu této Smlouvy poskytne smluvní straně třetí osoba' jež
není omezena v takovém nakládánís informacemi'

10.4

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o DůVěrných informacích,
které při plnění této smlouvy získal od Kupujícího. Povinnost mlěenlivosti se
nevztahuje na informace, kteÍéjsou obecně známé a jsou volně k dispozici
nebo na informace, u nichž je povinnost mlčenlivosti prolomena práVními
předpisy nebo touto Smlouvou'

10.5

ProdáVajícíje povinen zajistit, že Důvěmé informace budou přístupné pouze
osobám' které se budou podílet na plnění této Smlouvy. Na Vyžádání
Kupujícíhoje Prodávajíci povinen neprodleně Kupujicímu poskytnout úplný
seznam osob dle předchozí Věty Úméno' příjmení' datum narození a trvalý
pobyt u fyzických osob a obchodní firmu a identifikačníčíslou práVnických
osob).

10.6

'10.7

10'8

ProdáVající je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti Ve stejném
rozsahu u Všech osob specifikovaných v předchozím odstavcj tohoto článku'
a to tak' aby tyto osoby byly touto povinností vázány ipo skončení
pracovněpÉVního nebo jiného smluvního Váahu k Prodávajícímu'
Povinnost mlčenlivosti je ProdáVající povinen zajistit mimo jiné tím' Že bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího nedojde k jakémukoli šíření
Důvěrných informací' anebo k jejich zpřístupnění třetím osobám' Tím není
dotčeno ustanovení odstavce '10'5 tohoto článku'
Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvání této smlouvy i po
jejím skončení'

10'9

ProdáVajícÍ dále \.ýslovně prohlašuje' že tuto smlouvu ani žádnou jnformaci
v ní obsaženou nepovažuje za sVé obchodní tajemstvi ani DůVěrnou
informaci.

í0.10 Kupující je

povinen uveřejnit dle s219 odst. 1zzvzna svém Profilu
tuto
smlouvu' Včetně Všech jejích změn a dodatků' Dále je ProdáVajicí srozuměn
s tím' Že dle s 219 odst. 3 zzvz je Klpujícípovinen uveřqnit ;a Profilu \^ýši
skutečnéuhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Prodá;4icí Í1mto uděluje
souhlas Kupujícímu k uveřejnění všech podkladů' údajůa informací
uvedených V tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplýVá pro
KupujÍcíhopovinnost dle práVních předpisů.

10'11 Kupujícíje povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn

(dodatků) a dalšíchdokumentů od této smlouvy odvozených včetně
metadat
poŽadovaných k uveřejnění dle zákona č' 34ot2o15 sb.' o registru
smluv, a
taktéžje Kupujícízastejných podmínek povinen zveřejnit jednoilivé prováděcÍ
(dílčí)smlouvy sp|ňujícípodmínky pro jejich zveřejněnidle uvedenéňo
zákona
č' 34012015 sb.' o registru smluv' a to Včetně jejich metadat. zveřejnéní
smlouvy a prováděcích (dílčÍch)smluv a metadat v registru smluv zajistí
Kupující.

11.

DÚsLEDKY PoRUŠe1\lístvtt-ouw
't1.1

Poruší-li ProdáVající kteroukoli povinnost dle článku 1o. této Smlouvy je
povinen zaplatit Kupujícimu smluvní pokutu Ve výši o'5% cettovo
cený za
každéporušení takové povinnosti' Poruší-li ProdáVající takovou povinnost
opakovaně' z€Vazuje se smluvní pokutu dle předchozí věty zaplatit
opakovaně. Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a
nemajetkové Újmy v plném rozsahu.

112

11 .3

11

.4

11'5
11'6

V případě prod|ení Prodávajícího s Édnýma včasným dodáním Zbožíje
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve Výši o,2"/, ceko;é
a to za každý i započatý den prodlení' Tím není dotčeno práVo
:.9ny'

Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.
V případě prodlení Prodávajícího s řádným a Včasným provedením záručního
servisu, včetně odstranění Vad' je ProdáVající povinen zaplatit Kupujícímu
sm]uvní pokutu Ve výši 5.0oo,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a
to za
každý i zdpočatý den prodlení' Tím není dotčeno pravo xlpu;icitro na
náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.
V případě' Že Prodávající porušíkteroukoli povinnost dle článku 6. odst'
6'3.'
6'4'' 6'6. aŽ 6'9.' 6'11. a 6'15. této Smlouvy' je ProdávajÍcí povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve \^ýšj 5o'ooo'_ Kč (slovy:
aadesát tisíc k'orun
českých)' a lo zA každéjednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčeno
práVo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy V plném
rozsahu'
zap|a@ni smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit áVazky
stanovené smlouvou'

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Jednotkové ceny nebo celkové
ceny vzniká ProdáVajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši o,o1 %

setiny procenta) z dlužnéčáslky za l.aždý i započabi den prodlení'

Úedné

'

11.7

";., ,., .".,",,.,,,"

Prodávaiicí se zavazuje Kupujícímu poskytnout zadostiučinění' dojde-li na
straně Kupujícíhovdůsledku jednání nebo opomenutí Prodávajícího ke

Vzniku nemajetkové újmy'

11.8

Smluvní pokuta je splatná 15. (patnáct'ý) den po doručenípísemné výzvy
opráVněné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvnÍ
straně.

11'9

12'

Výše smluvních pokut se do \.ýše náhrady škody Kupujicího nezapočítáVá.

UKoNGENíSMLoUVY

12.1

Kupující je opráVněn od smlouvy odstoupit v případě podsiatného porušení
teto smlouvy PíodáVajícím.

12.2 za

podsialné porušení této smlouvy Ve smyslu odstavce 12'1 tohoto článku
se považuje zejména situace, kdy:

12'2'1 Prodávqící je
(čtrnáct)dní'

12

'2'2

V

prodlení sdodáním zbožípo dobu delšínež 14

kteréko|i pÍohlášeníProdávajícího dle článku 1 ' odst.
se stane nepraVdivým'

1

'2 této smlouvy

smluvnÍch stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li
zahájeno insolvenční řízenídruhé smluvní strany podle ákona č.,l82t2oo6
sb., insolvenčnízákon' Ve zněnípozdějších předpisů'

12.3' Každá ze

12'4'

Kupující je opráVněn tuto smlouvu vypovědět, a to bez UdánídůVodu nebo ze
stejných dÚVodů' zjakých je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to bez
VýpovědnílhŮty.

12'5'

Účinky odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi této smlouvy' nastáVají
dnem doručenípísemnéhooznámení o odstoupení nebo výpovědi
ProdáVajicímu'

12'6. smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

12.7'

13.

Ukončenímtéto smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy' kteÉse týkají
Licence' záručního servisu, smluvních pokut a jiných důsledků porušení
povinností dle této smlouvy, povinnosti mlčenlivosti, ani dalšíustanovení
a nároky' z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončenítéto smlouvy'

ozNÁMENí A KoMUNlKAcE

'l3'í

VeškeÉoznámení a komunikace uskutečněná na základé nebo V souvislosti
s touto smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku'
ledaže zjiných ustanovení této smlouvy plyne něco jiného'

í3.2 Kontaktními (opÉvněnými) osobami

Kupujícího jsou:

13.2.1 ve Věcech smluvních a obchodních a pro převzeÍi zboží:Petr skulina,
tel.: +429 562 55a tt8, e-mail: petr.skulina@pod.cz

'
13'2'2

;.,,",

""..",,,,,,,"

otázkách technických a V otázkách týkajících se podmínek záruky a
převzetí zboži: Petr skulina, tel.: +42o 602 553 978, eflail:

V

petr.skulina@pod.cz

13'2.3 v otázkách technických a V otázkách registrace servisních požadavků|
Petr skulina, tel.: +420 602 553 978, e-mail: petř.skulina@pod.cz
13.3

Kontaktními osobami ProdáVajícího jsou:

13'3.1 Ve Věcech smluvních a obchodních William Pešek, tel.: 272 o1g 554,
email: wp€sek@notes.cz;
13.3.2 v olázkách technických Martin sedláček, tel.: 605 245652, email:

msedlacek@notes.cz.

'13.4 smluvní strany se zavazují spolu komunikovat prostřednictvím koniaktních
osob Íormou osobního doručování'doručovánídoporuč€ných zásilek
prostřednictvím poskytovatele poštovních slUžeb' faxem či elektronickou
poštou. smluvní strany jsou opráVněny změnit kontaktní osoby, a to

písemným oznámením druhé smluvní straně' změna kontaktní osoby je Vůči
druhé Smluvní straně účinnáokamžikem doručenípísemného oznámení dle
předchozívěty'

13.5

,11.

Požadaýky na poskytnutí Záručního servisu bude ProdáVající přijímat na tel.I
605 245 658 a na e-mailové adrese projectmze@notes.cz, a to v pracovní
dny v době od 8 hod do 16 hod'

zÁVĚREČNÁ USTANoVENí
14.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními
stranami.

14.2

Tato smlouva se řídípráVním řádem Českérepubliky' Práva a povinnosti
touto smlouvou ýislovně neupravené se řídízejména občanským
zákoníkem'

14.3

Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této Smlouvy'
nemění tato skutečnost zavedenou praxi Smluvních stran, ani nezakládá
nárok ProdáVajícího na jakékoliv plnění ze strany Kupujícího nad rámec této
Smlouvy.

14 4

Veškeréspory mezi smluvními stranami Vyplýv4íci ze smlouvy nebo z jejího
porušení'Ukončenínebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány
příslušným soudem'

14.5

Veškerézměny a doplňky této smlou4/' Včetně změn příloh této smlouvy,
mohou být ěiněny po Vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou
písemných vzestupně číslovanýchdodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Tim nenídotčenoustanoven í článku 13 této Sm|ouvy.

'14.6

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

PřÍloha č. í: specifikace zbožía zá ruka

Příloha č.2: Cena zboží

Příloha č.3: seznam odběrných míst
14.7

't4.8

smlouva je Vyhotovena Ve

smluvnich stran obdží2(dva)'

4

(čtyřech) stejnopisech, z nichž každá

smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly' že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vúle, Že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho ji stvrzují svými podpisy.

V

ostravě d"" - l..ql. !g!l

Povodí odry, státní
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Příloha ě.

í

sPeciÍikace zbožía záruka
Technická specifikace ,'RACK skříň,' Povodí odry

Výrobce a model:

RACK skříň velikosti 42U, 600 x ío75 mm, s předními a
zad'ními perforovanými uzamykatelnými dveimi, jednotlivě
stojlcl a a moŽnosti montáže se stávajicím RAcKem HP
í0642G2: HP 42U 6o0mm x í075mm Énterprise Palbt Řack

záručnídoba

3 roky

Počet kusů
Technická specifikace ''záložnízdřoj UPs,, Povodí odry

Výrobce a model:

HP J2RO4A
UPs 3000VA/2700W provedení RACK 2U, 23o V, line_interactiv,

rozhřaní pro spřávu RJ_45, výstup rozhraní 8x c13, lx c19: HP
UPS R/T3000 G4 High Voltage tNTL Uninterruptible power
System
záruční dobe

3 roky

Konstrukční provedení jednotky:

Technická specifikace ''server,' Povodí odry
Dell _ PoweřEdge R73o
RACK proved€ní 2U vč' montážního příslušénství

Přocesor- výkon (dle PassmarkcPU MARK)

E5-2520v4 má 11286bodú

Přocaroř - cache paměť:

20M Cache 8.oGT/s

Počet jadeř proae5ořu:

Sjader

Pfocesoř- počet procesorů:
Proae5oř _ počet patic:

Paměťope.ační-velikost:
Hard Disk - kapacita dat:
Hařd Disk- otáčky:
Hard Disk

10

- počet:

Řadič RAlD:

PERC H730 RAlD controlleř, 1GB Nv cache
sítová kaÉa 2-port locb/lcb sFP+ s |NTELchipsetem a HW
podporou lEEE 1588v2 PTP _ l(oNKRÉTNíMoDEt:
lntelxs2o DP 1oGb
DA/sFP+ serv€rAdapter

karta síťová LAN ivp l.:
Karta sítbvá IAN typ l'

_

krpm

počet:

Ka.ta síťováLAN tYp ll.:

lGb/looMb/loMb RJ-45 5 lNTEL chipsetem
KoNKRÉINíMoDEL: lntel Ethernet l35o QP lGb

sÍťová tarta 1t_port

KaÉasítová LAN typ ll. _ počet:

2

Mechanika médií:

Není požadováno

Zdroj energie:

2x ředundantní napáiecí zdroj Hot-Plug

Další vlastnosti:

Podpořa vzdálené spráW (Remote Management
iDra.8, Ent€rprise, včetně licence
Ano, uÉeno pro český trh

_

ilo, lPMl,

Ano, sYr ProSupport
servisní podpord

-

párametry

zaručená doba NBD ý rozsahu 8x5

okamžitá dostupnost náhřadních dílů
Dodání

DodáVka zahrnuie kompletaci á oživení5doprávou do sídla

objednátele.

Záruka:.

Ano, 60 měsícůNBo: sYr Prosupport and Next Business Day
On-Site Service

Počet kusů

1ks

....)

Příloha č. 2
cena zboží

celkový počet cena v Kč za
dodávaných
celkoVý počet
kusú/sad zboží dodávaných
kusú/sad zboži
bez DPH

Hodnota DPH
cena v Kč za
za celkový
celkový počet
počet
dodávaných
dodávaných
kusú/sad zboží
kusú/sad zboží
S DPH

vKča

v procentním
vyjádření

RAcK skříň

1

27 405,-

5 75s,05

33 160,05

záložnízdroj
UPS

1

25 200,-

5 292,00

30 492,00

Server

I

72 422,-

1s 208,62

87 630,62

125 027,-

26 255,67

Celkem

1

2A2,57

Příloha č. 3
seznam odbě.ných míst

PovodÍ odry, státní podnik
vařenská 31o'l/49,
Moravská ost.ava, 7o2 0o

RAcK skříň

Povodi odry, státní podnik
Varenská 3í0'l/49,
Mořavská ostřáva, 702 00

zá|ožnízdloj

Povodí odry, státni podnik
Va.enská 3í0í/49,
Moravská ostřave' 702 00

Server

Potr Skulina

1

tel.r +420 602 533 9Zg

e-mail:petr.skulina@pod.cz
Petr skulina

UPs

tel.: +420 602 533 978

e-rnail :petr.skulina@pod.cz

Petr Skulina

1

tel.: +420 602 533 978

e-mail:pet..skulina@pod.cz

