Příloha č. 3 Výzvy

SMLOUVA O DODÁVCE DISKOVÉHO POLE
Smluvní strany:
Operátor ICT, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800
zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D.,
místopředsedou představenstva
(dále jen „Kupující“)

a

DNS a.s.
se sídlem: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 251 46 441 DIČ: CZ25146441
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15101
bank. spojení: UnicreditBank č. účtu: 108741003/2700
zastoupená: RNDr. Rostislavem Vocilkou, CSc., členem představenstva a Martinem Křížem, členem
představenstva
(dále jen „Prodávající“)

číslo smlouvy Kupujícího:
číslo smlouvy Prodávajícího:

dnešního dne uzavřely tuto Smlouvu o dodávce diskového pole v souladu s ustanovením § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v z.p.p. (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Kupující prohlašuje že:
1.1.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České
republiky, a
1.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněnou
osobou tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Prodávající prohlašuje, že:
1.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České
republiky,
1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.2.3. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku
bezodkladně informovat.

1.3.

Kupující, jako veřejný zadavatel provedl řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka
diskového pole II“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto řízení
byla pro plnění zakázky vybrána nabídka Prodávajícího.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu diskové pole dle
specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to za podmínek dle této Smlouvy (dále jen
„Předmět plnění“). Kupující konstatuje, že specifikace Předmětu plnění vyplývá z požadavků
na kompatibilitu se stávajícím hardware Kupujícího.

2.2.

Kupující se touto Smlouvou zavazuje převzít Předmět plnění a zaplatit Prodávajícímu
dohodnutou cenu dle této Smlouvy.

2.3.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné
pro řádné plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být
důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

3.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění nejpozději do 12 týdnů ode dne
nabytí účinnosti této Smlouvy, a to na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Předmět plnění bude dodán v okamžiku, kdy bude Kupujícímu protokolárně předán v celém
rozsahu (dále jen „Den dodání“).

4.

CENA

4.1.

Cena za Předmět plnění je sjednána v souladu s nabídkovou cenou Prodávajícího v rámci
veřejné zakázky.
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4.2.

Cena Předmětu plnění činí: 1.225.715,- Kč bez DPH, tj. 1.483.115,- Kč vč. DPH (dále jen „Cena“).
Rozpis cen jednotlivých položek Předmětu plnění je uveden ve specifikaci Předmětu plnění
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4.3.

Cena je stanovena jako cena konečná a úplná, zahrnuje veškeré dodatečné náklady
s Předmětem plnění související a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci
Předmětu plnění dle této Smlouvy, včetně zajištění záručního servisu po dobu platnosti záruky,
a všech rizik a vlivů s předmětem plnění této Smlouvy souvisejících.

5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

Kupující se zavazuje za Předmět plnění zaplatit Prodávajícímu Cenu, a to řádně a včas.

5.2.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení řádného a úplného daňového dokladu.

5.3.

Právo na zaplacení sjednané Ceny vzniká Prodávajícímu potvrzením akceptačního protokolu
Kupujícím se závěrem „Akceptováno bez výhrad“.

5.4.

Faktura za poskytnutý Předmět plnění bude vystavena po potvrzení akceptačního protokolu, a
musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané
hodnoty“), musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu a musí být zaslána na adresu Kupujícího
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V opačném případě má Kupující právo fakturu do 15 dnů od
doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou. Tímto úkonem
se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury
Kupujícímu. Ohledně úhrady Ceny či její nesplacené části se v takových případech Kupující
neocitá v prodlení.

5.5.

Termínem úhrady se rozumí den odepsání z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

5.6.

Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má Kupující právo ponížit
platbu Prodávajícímu uskutečňovanou na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH a
současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu.
Smluvní strany si sjednávají, že takto Prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci
daně sám Kupující v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

5.7.

V případě, že se Prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zákona o
dani z přidané hodnoty, je Kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na
účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty. V
takovém případě tuto skutečnost Kupující oznámí Prodávajícímu a úhradou DPH na účet
finančního úřadu se pohledávka Prodávajícího za Kupujícím v částce uhrazené DPH považuje
bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se Prodávající stal
tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a
identifikovaných osob, což Prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

5.8.

Kupující nebude Prodávajícímu poskytovat zálohy.
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6.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1.

Prodávající je povinen dodat Předmět plnění řádně a včas.

6.2.

Prodávající je povinen dodat pouze originální, nový, nepoužitý a bezvadný funkční Předmět
plnění v prvotřídní jakosti způsobilý k účelu, k němuž je dodáván, a v množství požadovaném
Kupujícím.

6.3.

Prodávající je povinen Předmět plnění zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem
zabraňujícím jeho poškození či znehodnocení. Náklady na zabalení Předmětu plnění jsou již
zahrnuty v Ceně.

6.4.

Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu záruční servis k dodávanému Předmět plnění
v rozsahu a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

6.5.

Prodávající je povinen zajistit sběr a likvidaci použitých elektrozařízení nebo jejich další použití,
a to nejen poptávaných elektrozařízení, ale i těch elektrozařízení, která jsou dodávaným
Předmět plněním nahrazována.

6.6.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně s Předmětem plnění veškerou
dokumentaci, doklady, záruční listy, technické a uživatelské manuály a jiné dokumenty, které
se k Předmětu plnění vztahují, a které jsou potřebné k převzetí a užívání Předmětu plnění.
Prodávající je povinen předat kupujícímu společně se zbožím licenční podmínky pro užívání
software, je-li tento součástí dodávaného zboží, a seznam předmětů duševního vlastnictví,
kterých se Smlouva týká.

6.7.

Pro případ, že bude Kupující požádán o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a požadovaná informace
bude obchodním tajemstvím Prodávajícího dle § 504 občanského zákoníku, souhlasí
Prodávající s tím, aby Kupující takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

6.8.

Prodávající je povinen upozorňovat Kupujícího včas na všechny hrozící vady svého plnění, jakož
i poskytovat Kupujícímu veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné.

6.9.

Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu překážky, které mu
brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu
Smlouvy.

6.10.

Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění dle této Smlouvy prostřednictvím
jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Prodávající odpovědnost, jako by plnění
poskytoval sám.

6.11.

Prodávající se zavazuje, že dodání Předmětu plnění a veškeré činnosti související s plněním této
Smlouvy bude provádět tak, aby nenarušil chod Kupujícího.

6.12.

Prodávající je povinen zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílejí na plnění
této Smlouvy v prostorách Kupujícího, dodržovaly veškeré bezpečnostní a provozní předpisy,
předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku. Prodávající odpovídá
za přijetí přiměřených opatření zabraňujících škodám na majetku nebo pracovním úrazům v
prostorách Kupujícího.

7.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO, AKCEPTACE PŘEDMĚT PLNĚNÍ

7.1.

Kupující je povinen prohlédnout Předmět plnění podle možností co nejdříve po přechodu
nebezpečí škody na Předmětu plnění, či zařídit prohlédnutí Předmětu plnění v době přechodu
nebezpečí škody na Předmětu plnění.
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7.2.

Kupující není povinen dodaný Předmět plnění převzít, pouze pokud neodpovídá kvalitativně,
druhově či množstvím požadavkům stanoveným touto Smlouvou, neodpovídá stanovený
způsob balení nebo je obal poškozen.

7.3.

Předmět plnění bude po jeho předání podléhat akceptačnímu řízení ze strany Kupujícího.

7.4.

Kupující nejpozději do 5 pracovních dnů po dodání Předmět plnění podle čl. 6.1. Smlouvy
provede akceptační řízení. Předmětem akceptačního řízení bude ověření, zda Předmět plnění
odpovídá požadavkům Kupujícího dle této Smlouvy a jeho výsledkem bude jeden z
následujících závěrů, který Kupující uvede na předávacím - akceptačním protokolu, jehož vzor
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy:
7.4.1. „Akceptováno bez výhrad“ – Předmět plnění zcela odpovídá požadavkům Kupujícího
a je považován za bezvadný.
7.4.2. „Akceptováno částečně, s výhradami“ – při plnění nebyly naplněny všechny
požadavky Kupujícího. Nesplněné požadavky budou uvedeny na akceptačním
protokolu. Předmět plnění v tomto případě není považován za bezvadný a Prodávající
se zavazuje nedostatky uvedené v akceptačním protokolu odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů, případně v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, bude-li
shora uvedený termín zjevně nepřiměřený. Nedojde-li ve shora uvedeném termínu k
odstranění uvedených nedostatků, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.
7.4.3. „Neakceptováno“ – dodaný Předmět plnění je zcela nedostatečný a v celém rozsahu
neodpovídá požadavkům Kupujícího. Nejzásadnější nedostatky/vady budou uvedeny v
akceptačním protokolu. Předmět plnění v tomto případě není považován za bezvadný
a Kupující je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit či zavázat
Prodávajícího k odstranění vad Předmětu plnění, a to nejpozději do termínu
stanoveném Kupujícím v akceptačním protokolu. Nedojde-li ve shora uvedeném
termínu k odstranění uvedených nedostatků, je Kupující oprávněn od Smlouvy
odstoupit.

7.5.

Potvrzením akceptačního protokolu Kupujícím se závěrem „Akceptováno bez výhrad“ se
Předmět plnění považuje za bezvadný k okamžiku jeho předání. V případě potvrzení
akceptačního protokolu Kupujícím se závěrem „Akceptováno částečně, s výhradami“ či
„Neakceptováno“, kdy byl Předmět plnění vrácen k odstranění nedostatků, se plnění Smlouvy
považuje za dokončené až k okamžiku předání Předmětu plnění s následným akceptačním
závěrem „Akceptováno bez výhrad“.

8.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1.

Vlastnictví k Předmětu plnění dodanému na základě této Smlouvy přechází na Kupujícího
okamžikem podpisu předávacího – akceptačního protokolu. Tímto okamžikem taktéž přechází
na Kupujícího nebezpečí škody na dodaném Předmětu plnění.

8.2.

Do okamžiku nabytí vlastnického práva uděluje Prodávající Kupujícímu právo dodaný Předmět
plnění užívat v rozsahu a způsobem, jenž vyplývá z účelu této Smlouvy, a to bez vzniku
jakýchkoliv dodatečných finančních nároků nad rámec Ceny sjednané v této Smlouvě. Užívání
Předmětu plnění nezpůsobuje fikci převzetí Předmětu plnění ani podpisu předávacího –
akceptačního protokolu.

8.3.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má Předmět plnění v okamžiku, kdy přechází nebezpečí
škody na Předmětu plnění na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku.
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8.4.

Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku uvedeném v odstavci
8.3 této Smlouvy, jestliže je způsobena porušením povinností Prodávajícího.

9.

VADY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

9.1.

Prodávající poskytuje na Předmět plnění záruku za jakost v délce uvedené v Příloze č. 1 této
Smlouvy a v této záruční době se zavazuje poskytovat služby bezplatného odstraňování
vad (dále také jen „záruční servis“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Předmětu
plnění oprávněným zaměstnancem Kupujícího v místě plnění. Maximální doba odezvy na
požadavek Kupujícího a doba opravy v rámci záručního servisu je stanovena v Příloze č. 1
Smlouvy.

9.2.

Odezvou na požadavek je myšleno zaevidování požadavku Kupujícího ze strany Prodávajícího
a stanovení termínu jeho řešení v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, klasifikací závady a pro ni
stanoveným maximální délkou pro dokončení opravy stanovenou výše. Záruční servis bude
poskytován osobami, které jsou výrobcem dodávaného Předmětu plnění k poskytování tohoto
servisu certifikovány, a to v místě plnění uvedeném v čl. 3 této Smlouvy.

9.3.

Prodávající zajistí v souvislosti s poskytováním záručního servisu registraci Kupujícího
v příslušné databázi výrobce Předmětu plnění tak, aby byl Kupující oprávněn k technické
podpoře v České republice přímo ze strany tohoto výrobce či jeho servisních partnerů.
Prodávající je povinen zajistit Kupujícímu technickou podporu výrobce či jeho servisních
partnerů po uplynutí záruční doby dle odst. 9.1 Smlouvy, a to minimálně 2 roky od jejího
skončení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Prodávajícího poskytovat Kupujícímu
záruční servis dle odst. 9.1 v plném rozsahu.

9.4.

V případě, že Kupující zjistí, že Předmět plnění má vady, je povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy Kupující, vady zjistil, podat Prodávajícímu
o těchto vadách zprávu, a to písemně nebo e-mailem. Uvedené platí i pro zjevné vady
Předmětu plnění.

9.5.

V případě, že je dodán Předmět plnění nebo jeho část s vadami, či se na Předmětu plnění nebo
jeho části takové vady vyskytnou, je Prodávající povinen vady odstranit dodáním náhradního
Předmětu plnění, resp. jeho části za vadný Předmět plnění, resp. jeho část, či pokud Kupující
takový požadavek uvede v oznámení vad, poskytnout mu přiměřenou slevou z Ceny.

9.6.

Prodávající je v rámci záručního servisu povinen odstranit vady Předmět plnění dle odst. 9.1
této Smlouvy.

9.7.

Smluvní strany se dohodly, že vady paměťových médií a jiných nosičů informací (dále jen
„paměťová média“), která jsou součástí Předmětu plnění dodaného dle této Smlouvy,
Prodávající bude odstraňovat pouze v místě plnění, popř. v jiném místě určeným Kupujícím. Z
důvodu ochrany dat se smluvní strany dohody, že v případech, kdy vady paměťových médií
nebude možné odstranit na místě, Prodávající se zavazuje dodat v rámci záruky nová paměťová
média (odpovídající kvalitativně a funkčně těm, na kterých se vyskytla vada), aniž by měl nárok
na vydání vadných. V takových případech se Prodávající zavazuje dodat nová paměťová média
dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů od odezvy na požadavek dle odst. 9.1 této
Smlouvy.

9.8.

V případě dodání náhradního Předmětu plnění je Kupující povinen vrátit Předmět plnění
původně dodaný ve stavu, v jakém mu byl dodán s přihlédnutím k běžnému opotřebení,
s výjimkou obalů.

9.9.

Nároky z vad Předmětu plnění se nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.
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10.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

10.1.

Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná komunikace podle této Smlouvy budou realizována
písemnou formou, pokud tato Smlouva výslovně nepovoluje formu jinou. Oznámení, žádosti
nebo jiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně,
elektronickými prostředky (datovou schránkou nebo e-mailem s připojeným elektronickým
podpisem), prostřednictvím kurýra, zaslána poštou nebo faxem smluvní straně, vůči níž mají
nebo mohou být učiněna, a to k rukám oprávněné osoby ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy
nebo na jiné kontakty, které příslušná smluvní strana písemným oznámením sdělí smluvní
straně zasílající příslušné oznámení, žádost nebo jiné sdělení.

10.2.

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby.
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní strany zejména při akceptačních procedurách
podle této Smlouvy a při reklamaci vad Předmětu plnění, jednají tedy ve věcech technických.
Oprávněné osoby nejsou oprávněny měnit znění této Smlouvy, nejednají tak ve věcech
smluvních a obchodních.

10.3.

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

10.4.

Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu
druhou smluvní stranu písemně upozornit. Vůči druhé smluvní straně je změna oprávněné
osoby účinná doručením oznámení. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s
uvedením rozsahu zmocnění.

10.5.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí, že adresami smluvních stran pro doručování jsou
adresy jejich sídla uvedené na titulní straně této Smlouvy.

10.6.

Požadavky na poskytnutí záručního servisu bude Prodávající přijímat na tel.: +420 225 372 969
a na e-mailové adrese CZ_CustomerCare@Dell.com, a to v pracovní dny v době od 8 hod do
16 hod.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1.

Pro případ prodlení se zaplacením Ceny se Kupující zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní
pokutu, a to ve výši zákonného úroku z prodlení.

11.2.

Pro případ prodlení Prodávajícího s poskytnutím Předmětu plnění dle této Smlouvy v rozsahu
a termínu uvedeném v této Smlouvě se stanovuje smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý
den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty se nevylučuje s postupem dle odst. 12.2.1 této
Smlouvy.

11.3.

V případě, že Prodávající nedodrží maximální dobu odezvy na servisní požadavek Kupujícího
dle odst. 9.1 nebo 9.6. této Smlouvy, je Kupující oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to a to za každý i započatý den prodlení.

11.4.

Neodstraní-li Prodávající vady Předmětu plnění v souladu s odst. 9.1 této Smlouvy, má Kupující
právo požadovat a Prodávající má povinnost Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

11.5.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé smluvní strany závazek splnit a není tím
dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla,
v plném rozsahu.
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11.6.

Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je
splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

12.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

12.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv po jejím uzavření
zajistí Kupující.

12.2.

Kupující je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
12.2.1. že Prodávající neposkytne Předmět plnění ve lhůtě k tomu stanovené dle odst. 3.1 této
Smlouvy i přes písemnou výzvu Kupujícího, nebo
12.2.2. Prodávající je v prodlení s odstraněním vad Předmětu plnění po dobu delší než 15 dní.

12.3.

Smluvní strany jsou oprávněny bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:
12.3.1. bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této
Smlouvy;
12.3.2. na majetek druhé smluvní strany je prohlášen úpadek nebo druhá smluvní strana sama
podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
12.3.3. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; nebo
12.3.4. proti druhé smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

12.4.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Kupujícího se zaplacením
splatné odměny dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Kupující nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Prodávající poskytne v písemné výzvě ke
splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení
takovéto výzvy.

12.5.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

12.6.

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem.

12.7.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu
vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, záruk, povinnosti nahradit
škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

12.8.

Kupující si analogicky dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit Prodávajícího v průběhu plnění
veřejné zakázky v případě, že dojde k odstoupení Kupujícího od této Smlouvy z důvodu uvedeného v čl.
12. odst. 12.2.1 Smlouvy. V takovém případě je Kupující oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné
zakázky s účastníkem, který se po hodnocení umístil jako druhý v pořadí za vybraným dodavatelem
(Prodávajícím), popř. s účastníkem, který se umístil jako třetí v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí tuto
smlouvu na plnění veřejné zakázky podepsat. Při změně dodavatele (Prodávajícího) bude smlouva na
plnění veřejné zakázky uzavřena s nabídkovými cenami nového vybraného dodavatele (nového

-7-

Prodávajícího).

13.

ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1.

Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským
zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

13.2.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či
platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob
nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na
příslušný obecný soud České republiky.

14.

LICENCE

14.1.

V případě, že je součástí dodávky dle této Smlouvy i plnění podléhající ochraně podle zákona
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku (dále jen
„dílo“) a proto poskytuje Kupujícímu oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (dále jen
„licenci“) v ujednaném rozsahu, a to formou licenčního ujednání v této Smlouvě. Prodávající
prohlašuje, že se jedná o:
14.1.1. nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, a to v rozsahu
minimálně nezbytném pro řádné;
14.1.2. licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou
způsobem nebo rozsahem užití;
14.1.3. nevypověditelnou licenci udělenou na dobu určitou v délce trvání 5 let ode Dne
dodání;
14.1.4. licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem postoupení licence
třetí osobě;
14.1.5. licenci, kterou není Kupující povinen využít.

14.2.

Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

14.3.

Prodávající prohlašuje, že odměna za případné poskytnutí licence Kupujícímu je již zahrnuta v
Ceně dle čl. 4. této Smlouvy.

14.4.

V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob, Prodávající odškodní a na vlastní
náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit Kupujícího, pokud jej k tomu
zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního vlastnictví,
uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu
a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu plnění, dle této
Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy a podepsaných oběma smluvními stranami.

15.2.

Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
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15.3.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

15.4.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

15.5.

Prodávající není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Kupujícímu na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

15.6.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Předmětu plnění
Příloha č. 2: Oprávněné osoby
Příloha č. 3: Vzor předávacího – akceptačního protokolu

15.7.

V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jejími přílohami má výkladovou přednost ustanovení
dle Smlouvy.

15.8.

Tato Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1
(jednom). V případě, že se tato Smlouva uzavírá připojením platného uznávaného
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, listinné originály se nevyhotovují.

15.9.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

podpisová strana
Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Praze dne__________
Digitally signed by
Michal Fišer MBA
Date: 2021.07.29
08:04:22 +02'00'
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

V Praze dne__________

Michal
Fišer MBA

RNDr. Rostislav
Vocilka, CSc.

Digitálně podepsal RNDr.
Rostislav Vocilka, CSc.
Datum: 2021.07.27 13:11:49
+02'00'

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc.
člen představenstva
Digitally signed by Ing. Martin

Ing. Martin Kříž Kříž
Date: 2021.07.27 15:02:27 +02'00'

Za Objednatele

Martin Kříž
člen představenstva

V Praze dne__________
podepsal JUDr.
JUDr. Matej Digitálně
Matej Šandor, Ph.D.
2021.07.28
Šandor, Ph.D. Datum:
18:24:45 +02'00'

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění

Položka

Počet
kusů

Cena za kus v Kč
bez DPH

Cena za kus v Kč s
DPH

Celkem v Kč bez
DPH

Celkem v Kč s
DPH

18 864 Kč
53 562 Kč
505 Kč
1 823 Kč
6 158 Kč
121 Kč

22 825 Kč
64 810 Kč
611 Kč
2 206 Kč
7 451 Kč
146 Kč

18 864 Kč
53 562 Kč
505 Kč
1 823 Kč
6 158 Kč
121 Kč

22 825 Kč
64 810 Kč
611 Kč
2 206 Kč
7 451 Kč
146 Kč

36 620 Kč
11 132 Kč
320 Kč
78 481 Kč
60 Kč
0 Kč
48 296 Kč

44 310 Kč
13 470 Kč
387 Kč
94 962 Kč
73 Kč
0 Kč
58 438 Kč

36 620 Kč
11 132 Kč
1 280 Kč
706 329 Kč
1 260 Kč
0 Kč
48 296 Kč

44 310 Kč
13 470 Kč
1 549 Kč
854 658 Kč
1 525 Kč
0 Kč
58 438 Kč

43 829 Kč
0 Kč
4 815 Kč
148 684 Kč
79 516 Kč

36 222 Kč
0 Kč
3 979 Kč
122 879 Kč
65 716 Kč

43 829 Kč
0 Kč
4 815 Kč
148 684 Kč
79 516 Kč

Dell Storage SC5020 Controller
Dell Storage SC5020
SC5020 Controller Components
Dell SC5020 Shipping, EMEA2

1
1
1

[210-ALCO]
[449-BBLB], [770-BBJE]
[340-BSHB]

SC Bezel

1

[350-BBKJ]

Redundant Power Supply, 1485W, C14

1

[450-AFMD]

C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m),
Power Cord, Qty2
IO, 16Gb FC, 2Port, PCI-E, Full height, QTY 2

1

[450-AADY], [450-AADY]

1

[565-BBDM]

SC, SFP+, 4-port, Mezz Card, Qty 2

1

[540-BBVF]

LC-LC Optical Cable, 3M

4

[470-ABQV]

SC5020, 3.84TB, SAS, 12Gb, RI SSD, 2.5"

9

[400-ARIW]

2.5in SAS Drive Blank

21

[400-AEPR]

Storage Center Core Software Bundle, Base License

1

[634-BJOW], [634-BJQU]

Live Volume+Remote Instant Replay, Software
License
Data Progression, Software License

1

[631-ABIH]

1

Storage Center Drive Certificate

9

3Yr Parts Only Warranty

1

5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

1

ProDeploy Plus Dell Storage SC Series 5XXX SAN

1

36 222 Kč
[634-BJEB]
0 Kč
[709-14815]
3 979 Kč
[865-32766], [865-32768]
122 879 Kč
[683-20817], [683-20818], 65 716 Kč
[631-ABJS]

[706-12741]

10

ProDeploy Plus Add-On: Enable Replication
between 2 Dell Storage systems (Requires
ProDeploy Plus)
5Yr ProSupport for Software, Live Vol License (RIRA
Async & Sync License) (Non-Essential)
5Yr ProSupport for Software, Data Progression
License (Non-Essential)
12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2m, Qty 2

2

[683-19051]

16 824 Kč

20 356 Kč

33 647 Kč

40 713 Kč

1

[821-16939]

43 425 Kč

52 544 Kč

43 425 Kč

52 544 Kč

1

[821-16974]

32 569 Kč

39 408 Kč

32 569 Kč

39 408 Kč

1

[470-ABDO], [470-ABDO]

1 328 Kč

1 607 Kč

1 328 Kč

1 607 Kč
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Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Za Kupujícího:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Tomáš Kubíček
Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
kubicek.tomas@operatorict.cz
+420 724 182 767

Za Kupujícího:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Pavel Štětina
Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
stetina.pavel@operatorict.cz
+420 725 113 181

Za Prodávajícího:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Jindřich Vachata
Na strži 1702/65, Praha 4, 140 00
jvachata@dns.cz
+420 296 377 400

Za Prodávajícího:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc. - člen představenstva
Na strži 1702/65, Praha 4, 140 00
rvocilka@dns.cz
+420 296 377 400

Za Prodávajícího:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Martin Kříž - člen představenstva
Na strži 1702/65, Praha 4, 140 00
mkriz@dns.cz
+420 296 377 400
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Příloha č. 3
Vzor předávacího - akceptačního protokolu

PŘEDÁVACÍ - AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

PROJEKT
Identifikace projektu
Název projektu
Zkratka
Vedoucí projektu za
Kupujícího
Zpracovatel protokolu
Číslo protokolu

PŘEDMĚT AKCEPTACE
Smlouva / číslo

popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází

Předmět dodávky, plnění
(podle smlouvy)

např. služba, aplikace, dokumenty, dodání věci (napsat konkrétní)

Důvod akceptace

např. ukončení etapy, dokončení milníku

Forma akceptace

např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace, předání
věci
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SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ
Název

Operátor ICT, a.s.,

Adresa

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

IČO

027 95 281

Odpovědná osoba

osoba uvedená ve smlouvě

Funkce
PRODÁVAJÍCÍ
Název

DNS .a.s.

Adresa

Praha - Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 00

IČO

25146441

Odpovědná osoba

osoba uvedená ve smlouvě

Funkce

SEZNAM PŘÍLOH

Typ přílohy (manuál,
CD, ...)

Název

Označení
přílohy (číslo,
název souboru)

Popis závady

Termín
odstranění

Zodpovědná
osoba (kdo
je
Doplňující informace
zodpovědný
za přílohu)

1.
2.
3.

SEZNAM ZÁVAD
č.

ZÁVADA

1.
2.
Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.
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Osoba, zodpovědná za odstranění
závady

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtne)
Při akceptaci nebyly zjištěny závady, akceptováno bez výhrad.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.
Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci, akceptováno částečně, s výhradami.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.
Tyto závady BRÁNÍ akceptaci, neakceptováno.

SCHVALOVACÍ TABULKA
KUPUJÍCÍ

Jméno a příjmení

Datum

Podpis

Datum

Podpis

Vedoucí projektu
Projektový konzultant

pokud je určen

Teamový koordinátor PK

pokud je určen

Oprávněná osoba uvedená
ve smlouvě

např. Člen vedení

PRODÁVAJÍCÍ

Jméno a příjmení

Vedoucí projektového týmu
Prodávajícího
Oprávněná osoba uvedená
ve smlouvě
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