KUPNÍ SMLOUVA
I. Smluvní strany
Prodávající:
C SYSTEM CZ a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B ,
vložka 4576
Sídlo:
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Zastoupená:
Roman Klimus, předseda představenstva
IČ:
27675645
DIČ:
CZ27675645
Bankovní spojení:
xxxx č.ú. xxxxxxxxxxxx
(dále jen „prodávající“)
Kupující :
ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
– organizační složka státu
Sídlo:
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupená :
Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem
IČ:
00020681
DIČ:
neplátce DPH
Telefon:
326 904 481
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení : ČNB Praha, č. ú.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „kupující“)
II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je Rozšíření výpočetní kapacity pro DC v souladu s touto smlouvou
a nabídkou prodávajícího ve veřejné zakázce - systémové číslo VZ: P19V00000650
prostřednictvím elektronického tržiště EZAK. Podrobná specifikace předmětu plnění je
uvedena v Příloze č. 1.
III. Cena
Cena je stanovena v celkové výši 3.180.000,- Kč bez DPH, DPH činí 667.800,- Kč, cena
včetně DPH činí 3.847.800,- Kč. Smluvní cena je stanovena jako pevná, maximální a
nejvýše přípustná pro předmět plnění a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací
dodávky předmětu plnění vč. veškerých souvisejících nákladů.

IV. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel dodá zboží řádně a prosté vad, dle této smlouvy nejpozději do deseti
pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dřívější plnění je možné. Převzetí
bude prokázáno datovaným podpisem na předávacím protokolu.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího v Brandýse nad Labem.
3. Prodávající avizuje přesné datum dodání.
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V. Vlastnické právo a platební podmínky
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním a převzetím zboží.
2. Fakturace bude možná až po akceptačních testech, při kterém bude provedena migrace
stávajících systémů na nový HW a provoz bude bez zjevných problémů následujících 5
pracovních dní.
3. Na základě převzetí zboží kupujícím vystaví prodávající fakturu – daňový doklad.
Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol potvrzený kupujícím. Splatnost
faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních
předpisů. V případě, že faktura obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje
údaje v souladu s uvedeným zákonným ustanovením, bude vrácena s tím, že lhůta
splatnosti bude počítána od data doručení doplněné nebo opravené faktury.
4. Smluvní cena uvedená v odstavci III, 1 této smlouvy bude fakturována včetně DPH dle
aktuálně platné sazby.
5. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.
6. Smluvní cena bude uhrazena po řádném protokolárním předání a převzetí předmětu
plnění kupujícím.
7. Smluvní cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná, maximální a konečná pro
předmět plnění po celou dobu účinnosti smlouvy a bude obsahovat veškeré náklady
spojené s realizací dodávky předmětu plnění včetně veškerých souvisejících nákladů.

VI. Podstatné porušení smlouvy
Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
- nedodání zboží a software řádně,
- dodání zboží a software s vadami,

VIII. Sankce
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou smluvní ceny se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
2. Kupující může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce dodavatele
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění se prodávající zavazuje
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za každý i započatý den
prodlení.
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IX. Závěrečná ustanovení
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
3. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
kupující obdrží jedno a prodávající jedno vyhotovení. Platnosti nabývá smlouva dnem
podpisu obou smluvních stran.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv
zabezpečí kupující. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní
tajemství. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 Podrobná technická specifikace.

V Brně

dne: 24.6.2019

.....................................................
za prodávajícího
xxxxxxxx

V Brandýse nad Labem dne: 8. 7. 2019
.....................................................
za kupujícího
Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel
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Příloha č.1 Smlouvy
Podrobná technická specifikace
Předmětem dodávky je rozšíření výpočetní kapacity datového centra o servery CISCO
UCS v následující konfiguraci:

Katalogové č.

Popis

Kusů

UCSB-B200-M5-U

UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)

4

CON-SNT-BB200M5U

SNTC 8X5XNBD UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)

12

UCSB-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers

4

UCS-SD-32G-S

32GB SD Card for UCS servers

8

N20-FW015

UCS 5108 Blade Chassis FW Package 3.2

4

UCS-SID-INFR-CFP

Converged-FlexPod

4

UCS-SID-WKL-OW

Other Workload

4

UCSB-LSTOR-BK

FlexStorage blanking panels w/o controller, w/o drive bays

8

UCS-MSTOR-SD

Mini Storage Carrier for SD (holds up to 2)

4

UCSB-HS-M5-F

CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Front)

4

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

48

UCSB-HS-M5-R

CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Rear)

4

UCS-CPU-6146

3.2 GHz 6146/165W 12C/24.75MB Cache/DDR4 2666MHz

8

UCS-MR-X32G2RS-H

32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v

48

UCSB-VIC-M83-8P

Cisco UCS VIC 1380 mezzanine adapter for blade servers

4

UCSB-B200-M5-U

UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)

2

CON-SNT-BB200M5U

SNTC 8X5XNBD UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)

6

UCSB-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers

2

UCS-SD-32G-S

32GB SD Card for UCS servers

4

N20-FW015

UCS 5108 Blade Chassis FW Package 3.2

2

UCS-SID-INFR-CFP

Converged-FlexPod

2

UCS-SID-WKL-OW

Other Workload

2

UCSB-LSTOR-BK

FlexStorage blanking panels w/o controller, w/o drive bays

4

UCS-MSTOR-SD

Mini Storage Carrier for SD (holds up to 2)

2

UCSB-HS-M5-F

CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Front)

2

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

24

UCSB-HS-M5-R

CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Rear)

2

UCS-CPU-6146

3.2 GHz 6146/165W 12C/24.75MB Cache/DDR4 2666MHz

4

UCS-MR-X32G2RS-H

32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v

24

UCSB-GPU-P6-R

NVIDIA GRID P6 Rear Mezzanine

2
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