SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁLOHOVÁNÍ
č. j. SPU 424968/2021

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
IČ: 01312774
bank. spojení: 3723001/0710
jednající: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností
(dále jen „Kupující“)

a

CompuNet s.r.o.
se sídlem: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5
IČ: 27608514 DIČ: CZ27608514
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 118594
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 51-1998450287/0100
zastoupená: Ing. Pavlem Pikhartem, jednatelem
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále společně také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní
strana“)

dnešního dne uzavřely na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na dodávky
prostředků ICT pro potřeby Státního pozemkového úřadu dle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto
smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. a § 2358
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
1.

2.

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Kupující zahájil výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZAŘÍZENÍ
PRO ZÁLOHOVÁNÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto
výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka
Prodávajícího.

1.2

Kupující prohlašuje, že je dle českého právního řádu oprávněn uzavřít tuto
Smlouvu a řádně plnit veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
obsažené.

1.3

Prodávající prohlašuje, že:
1.3.1

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.3.2

ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a zavazuje
se udržovat 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 v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na
plnění Veřejné zakázky.

ÚČEL SMLOUVY
2.1

Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky k naplnění jejího cíle, který
vyplývá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tedy zabezpečení
odpovídajícího technického zázemí ve Státním pozemkovém úřadu, a to
prostřednictvím dodávky výpočetní techniky včetně příslušenství, a to vše v
množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy a dále v této
Smlouvě (dále jen „Zboží“). Smluvní strany shodně prohlašují, že součástí
dodávky výpočetní techniky je mimo jiné veškerý interní software (např.
firmware) a další software (např. ovladače, operační systém, atd.)
a příslušenství, a to vše v množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1
této Smlouvy a dále v této Smlouvě.

2.2

Prodávající touto Smlouvou garantuje Kupujícímu splnění zadání uvedené
Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Tato garance je nadřazena
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě s výjimkou situace,
kdy nabídka Prodávajícího nebo kterákoli její část je pro Kupujícího výhodnější
než ustanovení zadávací dokumentace a/nebo této Smlouvy; v takovém
případě se použije úprava pro Kupujícího výhodnější.

PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1

Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do výlučného vlastnictví Zboží
a zavazuje se, že Kupujícímu za podmínek této Smlouvy Zboží dodá včetně
dokladů, které se ke Zboží a jeho užívání vztahují a provede veškeré další
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činnosti stanovené touto Smlouvou. Zboží musí být určeno pro prodej v České
republice a je v souladu platnou legislativou a nařízeními EU.
3.2

4.

Kupující touto Smlouvou Zboží kupuje za kupní cenu blíže specifikovanou
v článku 4. této Smlouvy a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1

Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím v jeho nabídce na
Veřejnou zakázku.

4.2

Kupující je povinen za řádné dodání Zboží zaplatit Prodávajícímu cenu
uvedenou v Příloze č. 2. Za dodání Zboží v plném rozsahu je tak Kupující
povinen zaplatit Prodávajícímu nejvýše 1 704 416,- Kč (jeden milion sedm set
čtyři tisíc čtyři sta šestnáct korun českých) bez DPH, tedy 2 062 344,- Kč (dva
miliony šedesát dva tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých) s DPH ve výši 21 %
(dvacet jedna procent) (dále jen „Celková cena“).

4.3

Celková cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou, ledaže jde
o změnu zákonné výše DPH, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně,
náklady na zajištění Záručního servisu (tak jak je tento pojem specifikován v
článku 9. této Smlouvy) včetně nákladů na pořízení náhradních dílů, servisní
dopravu a související práce, jakož i náklady na dopravu a dodání Zboží na
místo určení, případné poplatky, cla, balení a vedlejší náklady.

4.4

Celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě Prodávajícím řádně
vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu (dále jen „Faktura“).
Prodávající je oprávněn Fakturu vystavit po protokolárním převzetí veškerého
Zboží Kupujícím, ne však dříve, než ze strany Kupujícího dojde k akceptaci
Zboží. Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné v den
zdanitelného plnění. Podmínkou pro fakturaci je podpis protokolu o předání
a převzetí Zboží oprávněnými zástupci Smluvních stran.

4.5

Kupující Prodávajícímu neposkytne žádné zálohy.

4.6

Faktura musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu a dále náležitosti stanovené
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.
Faktura bude vystavena na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této
Smlouvy. Přílohou Faktury bude kopie předávacího protokolu na Zboží
podepsaného oprávněnými osobami Smluvních stran.

4.7

Splatnost Faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu.

4.8

Kupující má právo Fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jejím zaplacením, (i) obsahuje-li nesprávné údaje,
(ii) chybí-li některá z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto
Smlouvou nebo (iii) není-li k Faktuře připojena kopie předávacího protokolu
potvrzeného oprávněnými osobami Smluvních stran. V takovém případě se
lhůta splatnosti staví a nová lhůta v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů počne
plynout ode dne doručení nové Faktury Kupujícímu.
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5.

6.

4.9

Platby peněžitých částek se provádí v českých korunách bezhotovostním
převodem na bankovní účet druhé Smluvní strany uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Prodávající se zavazuje na Fakturu uvést bankovní účet uvedený
v záhlaví této Smlouvy.

4.10

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí
den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího. Pro odstranění všech
pochybností Smluvní strany sjednávají, že Kupující není v prodlení, dojde-li
k odepsání fakturované částky ve prospěch Prodávajícího do 30 (třiceti)
kalendářních dnů po doručení Faktury Kupujícímu, avšak k připsání této částky
na bankovní účet Prodávajícího dojde po dni splatnosti uvedeném na Faktuře.

4.11

V roce, v němž bude Zboží dodáno, musí být Faktura doručena Kupujícímu
nejpozději do 15. prosince. Nebude-li Faktura Kupujícímu doručena ve lhůtě
dle předchozí věty, datum splatnosti takové Faktury se posouvá na 1. února
následujícího kalendářního roku.

4.12

Jakoukoli pohledávku vzniklou Prodávajícímu na základě této Smlouvy není
Prodávající oprávněn postoupit.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží nejpozději do 60 (šedesáti)
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to v počtech a na
adresu Kupujícího uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy.

5.2

Smluvní strany sjednávají, že dodáním Zboží se rozumí odevzdání a uložení
Zboží do prostor Kupujícího na adrese dle Přílohy č. 3, provedení instalace
a dalších činností stanovených touto Smlouvou. Po předání a převzetí Zboží,
provedení instalace a dalších činností stanovených touto Smlouvu bude
Smluvními stranami sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních předávací protokol, který
bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. Oprávněnou osobou
k převzetí Zboží je na straně Kupujícího ten, kdo tuto Smlouvu podepsal nebo
ten, kdo je uveden v čl. 13.2 jako osoba oprávněná k převzetí zboží anebo
osoba uvedená v Příloze č. 3. Prodávající je povinen na vlastní náklady
zlikvidovat veškerý obalový materiál.

5.3

Ustanovení § 2090 a § 2091 Občanského zákoníku se nepoužijí.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží.

6.2

Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas.

6.3

Prodávající je povinen dodat nové, nepoužité, bezvadné a funkční Zboží
v prvotřídní jakosti, způsobilé k účelu, k němuž je dodáváno, a to v množství
a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím.

6.4

Prodávající je povinen Zboží zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem
zabraňujícím poškození Zboží či jeho znehodnocení. Náklady na zabalení
každého ICT prostředku včetně příslušenství jsou již zahrnuty v ceně Zboží.
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6.5

Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu Záruční servis (tak jak je tento
pojem specifikován v článku 9. této Smlouvy) k dodanému Zboží.

6.6

Jsou-li v Příloze č. 1 této Smlouvy uvedeny požadavky na předmět plnění této
Smlouvy, je Prodávající povinen tyto požadavky splnit. Může se jednat zejména
(nikoliv však výlučně) o instalaci, dodání do místa určení, vybalení zboží,
složení zboží, zapojení zboží do elektrické sítě, ukotvení, aktualizace firmwaru
na poslední dostupnou verzi, odstranění a odvezení obalového materiálu,
úspěšné provedení testu apod. Všechny požadavky dle Přílohy č. 1 této
Smlouvy jsou zahrnuty v ceně Zboží.

6.7

Prodávající je povinen na základě požadavku Kupujícího bezúplatně zajistit
sběr a likvidaci ICT prostředků včetně příslušenství, jakož i veškerých
elektrozařízení, která jsou ICT prostředky nebo jejich příslušenstvím
nahrazována. Náklady na sběr a likvidaci dle předchozí věty jsou již zahrnuty
v ceně Zboží.

6.8

Prodávající v rámci plnění předmětu této Smlouvy dodává software podléhající
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2358 a násl. Občanského
zákoníku, proto poskytuje Kupujícímu licenci (tj. oprávnění k výkonu práva
duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu), a to formou licenčního ujednání v
této Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o licenci (dále jen „Licence“):
(i)

nevýhradní, která je poskytnuta ke způsobům užití software potřebným
pro řádné užívání Zboží Kupujícím;

(ii) v množstevním rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Zboží
a software Kupujícím, s územním rozsahem pro Českou republiku, a to
alespoň na dobu trvání majetkových práv autorských;
(iii) kterou není Kupující povinen využít;
(iv) splňuje požadavky stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy, jsou-li
v Příloze č. 1 této Smlouvy stanoveny.
6.9

Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence je ve vztahu ke
každému ICT prostředku včetně příslušenství zahrnuta v ceně Zboží.

6.10

Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se Zbožím veškerou
dokumentaci, doklady, záruční listy, technické a uživatelské manuály a jiné
dokumenty, které se ke Zboží vztahují, a které jsou potřebné k převzetí a
užívání Zboží. Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se Zbožím
licenční podmínky pro užívání software, je-li tento součástí dodávaného Zboží.

6.11

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.

6.12

Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu
překážky, které mu brání v plnění Smlouvy.
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7.

8.

6.13

Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných rozpočtů a k takovému spolupůsobení se zavazuje.

6.14

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

6.15

Prodávající není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo
povinnosti z ní plynoucí postoupit na třetí osobu.

6.16

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající na sebe přebírá riziko změny
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.17

Prodávající se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
7.1

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Celkovou cenu na základě Faktury
vystavené Prodávajícím a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou.

7.2

Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží, pokud Zboží neodpovídá
kvalitativně, druhově či množstvím požadavkům stanoveným touto Smlouvou,
není řádně zabaleno nebo je obal poškozen.

7.3

Kupující není povinen přijmout částečné dodání Zboží. Přijme-li Kupující
částečné dodání Zboží, je povinen k zaplacení částky ve výši součtu
jednotkových cen dodaného Zboží.

7.4

Kupující je povinen prohlédnout nebo zajistit prohlédnutí Zboží podle možností
co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
8.1

9.

Vlastnické právo ke Zboží dodanému na základě této Smlouvy přechází na
Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného Zboží
oprávněnou osobou Kupujícího. Podmínkou podpisu předávacího protokolu je
instalace Zboží a úspěšné provedení testu, tam kde je to vyžadováno. Tímto
okamžikem taktéž přechází na Kupujícího nebezpečí škody na dodaném
Zboží.

VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
9.1

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy ke dni podpisu této Smlouvy
žádné vady Zboží. Prodávající tímto ujišťuje Kupujícího, že Zboží dodá bez
vad.

9.2

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

9.3

Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku
uvedeném v článku 9 odstavci 9.2 této Smlouvy, jestliže je způsobena
porušením povinností Prodávajícího.
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10.

9.4

Prodávající poskytuje na Zboží včetně veškerého příslušenství záruku za
jakost v délce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a v této záruční době se
zavazuje odstraňovat vady (dále také jen „Záruční servis“). Záruční doba
počíná běžet ode dne převzetí Zboží oprávněnou osobou Kupujícího v místě
plnění. Maximální doba odezvy na požadavek Kupujícího v rámci Záručního
servisu je stanovena na další pracovní den po nahlášení vady Prodávajícímu,
není-li v Příloze č. 1 Smlouvy uvedena lhůta kratší. Odezvou na požadavek se
rozumí zaevidování požadavku Kupujícího ze strany Prodávajícího a
kontaktování zástupce Kupujícího za účelem zahájení řešení procesu
odstranění vady. Lhůta je počítána vždy od nahlášení Prodávajícímu. Pokud
není v Příloze č. 1 stanovena kratší lhůta pro provedení opravy, je Prodávající
povinen provést opravu do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne nahlášení vady
Prodávajícímu. Záruční servis bude poskytován osobami, které jsou výrobcem
(či jiným původcem) dodaného Zboží k poskytování tohoto servisu
certifikovány, a to na adresách uvedených v Příloze č. 3.

9.5

Prodávající zajistí v souvislosti s poskytováním Záručního servisu registraci
Kupujícího v příslušné databázi výrobce (či jiného původce) Zboží tak, aby byl
Kupující oprávněn k technické podpoře v České republice přímo ze strany
tohoto výrobce (či jiného původce) či jeho servisních partnerů. Prodávající je
povinen zajistit Kupujícímu technickou podporu výrobce (či jiného původce) či
jeho servisních partnerů po uplynutí záruční doby dle odstavce 9.4 tohoto
článku, a to minimálně po dobu 2 (dvou) let od skončení této Smlouvy. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost Prodávajícího poskytovat Kupujícímu
Záruční servis v plném rozsahu.

9.6

V případě, že Kupující zjistí, že Zboží má vady, je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy vady zjistil,
podat Prodávajícímu o těchto vadách zprávu, a to písemně, e-mailem či faxem.

9.7

V případě, že je dodáno Zboží s vadami, či se na Zboží takové vady vyskytnou
po jeho dodání, a vady nelze odstranit v rámci záručního servisu dle odst. 9.4,
je Prodávající povinen vady odstranit dodáním náhradního Zboží za Zboží
vadné, či pokud Kupující takový požadavek uvede v oznámení vad, přiměřenou
slevou z ceny.

9.8

V případě dodání náhradního Zboží je Kupující povinen vrátit Zboží původně
dodané ve stavu, v jakém mu bylo dodáno s přihlédnutím k běžnému
opotřebení, s výjimkou obalů.

9.9

Nároky z vad Zboží se nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo na smluvní pokutu.

9.10

Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost dodaného Zboží,
jakož i na jeho vlastnosti požadované Kupujícím.

9.11

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2112 občanského
zákoníku.

OCHRANA INFORMACÍ
10.1

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:
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10.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace,
které budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“),
10.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat
přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
10.2

Důvěrnou informací se rozumí informace obchodní, neobchodní, technické či
netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální
nebo imateriální hodnotu a není běžně dostupná, zejména, nikoli však výlučně,
informace mající povahu obdobnou obchodnímu tajemství a skutečnosti či
informace Kupujícím označené jako důvěrné.

10.3

Bez ohledu na výše uvedené se za Důvěrné informace nepovažují informace,
které:
10.3.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
této Smlouvy či právních předpisů;
10.3.2 měla Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením
této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle jiné
dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy;
10.3.3 mají být zpřístupněny, vyžaduje-li to zákon či jiný právní předpis včetně
práva Evropské unie nebo závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci,
10.3.4 po podpisu této Smlouvy poskytne Smluvní straně třetí osoba, jež není
omezena v takovém nakládání s informacemi.

10.4

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

10.5

Prodávající je povinen zajistit, že Důvěrné informace budou přístupné pouze
osobám, které se budou podílet na plnění této Smlouvy.

10.6

Prodávající je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti ve stejném
rozsahu u všech osob specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku, a
to tak, aby tyto osoby byly touto povinností vázány i po skončení
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k Prodávajícímu.

10.7

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.

10.8

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvání této Smlouvy i po
jejím skončení.

10.9

Prodávající dále výslovně prohlašuje, že tuto Smlouvu ani žádnou informaci
v ní obsaženou nepovažuje za své obchodní tajemství ani Důvěrnou informaci.

10.10 Prodávající svým podpisem níže souhlasí, aby obraz Smlouvy včetně jejich
příloh, případných dodatků a metadat k této Smlouvě byl uveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem 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. Smluvní strany se dohodly, že
Stránka 8 z 26

podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru
smluv Kupující; tím není dotčeno právo Prodávajícího k jejich odeslání.
10.11 Bude-li Prodávající s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této
Smlouvy, odpovídá Prodávající za to, že z jeho strany bude nakládání s těmito
osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních
údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).
11.

DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY
11.1

Poruší-li Prodávající kteroukoli povinnost dle článku 10 této Smlouvy je povinen
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% Celkové ceny včetně DPH za
každé porušení takové povinnosti. Poruší-li Prodávající takovou povinnost
opakovaně, zavazuje se smluvní pokutu dle předchozí věty zaplatit opakovaně.
Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy
v plném rozsahu.

11.2

V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným dodáním Zboží je
Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% Celkové
ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno
právo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.3

V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným odstraněním vad Zboží
v rámci provádění Záručního servisu, je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),
a to za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího na
náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.4

V případě, že Prodávající poruší kteroukoli povinnost dle článku 6. odst. 6.3.,
6.4., 6.7., 6.8. a 6.10. této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to
za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčeno právo Kupujícího na
náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.5

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazky
stanovené Smlouvou.

11.6

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny vzniká Prodávajícímu nárok
na úrok z prodlení ve výši 0,01 % (jedné setiny procenta) z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.

11.7

Prodávající se zavazuje Kupujícímu poskytnout zadostiučinění, dojde-li na
straně Kupujícího v důsledku jednání nebo opomenutí Prodávajícího ke vzniku
nemajetkové újmy.

11.8

Smluvní pokuta je splatná 15. (patnáctý) den po doručení písemné výzvy
oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

11.9

Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody Kupujícího nezapočítává.
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12.

UKONČENÍ SMLOUVY
12.1

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
této Smlouvy Prodávajícím nebo v jiných případech stanovených právními
předpisy.

12.2

Za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu odstavce 12.1 tohoto článku se
považuje zejména situace, kdy:
12.2.1 Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než 14
(čtrnáct) dní,
12.2.2 kterékoli prohlášení Prodávajícího dle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy
se stane nepravdivým.

13.

12.3.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li zahájeno
insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12.5.

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

12.6.

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

12.7.

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která se týkají
Licence, Záručního servisu, smluvních pokut a jiných důsledků porušení
povinností dle této Smlouvy, povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE
13.1

Veškerá oznámení a komunikace uskutečněná na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku,
ledaže z jiných ustanovení této Smlouvy plyne něco jiného.

13.2

Kontaktními (oprávněnými) osobami Kupujícího jsou:
13.2.1 ve věcech smluvních a obchodních a pro převzetí Zboží Mgr. Pavel
Škeřík, xxxxx@spucr.cz, tel: +420 xxx xxx xxx;
13.2.2 ve věcech obchodních, Ing. Zdeněk Hauk, xxxxx@spucr.cz, tel:
+420 xxx xxx xxx;
13.2.3 v otázkách technických a v otázkách týkajících se podmínek záruky
a převzetí Zboží David Mrkvička, xxxxx@spucr.cz, tel: +420 xxx xxx
xxx;
13.2.4 v otázkách technických a v otázkách registrace servisních požadavků:
Ing. Marek Lomský, xxxxx@spucr.cz, tel: +420 xxx xxx xxx.

13.3

Kontaktními osobami Prodávajícího jsou:
13.3.1 ve věcech smluvních a obchodních xxx xxx, Key Account Manager,
xxxxx@compunet.cz, tel.: +420 xxx xxx xxx;
13.3.2 v otázkách technických xxx xxx, xxxxx@compunet.cz, +420 xxx xxx
xxx.

13.4

Smluvní strany mohou komunikovat prostřednictvím kontaktních osob nebo
prostřednictvím jiných jimi pověřených osob formou osobního doručování,
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doručování doporučených 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 účinná okamžikem doručení
písemného oznámení dle předchozí věty.
13.5

14.

Požadavky na poskytnutí Záručního servisu budou přijímány na tel.: +420 xxx
xxx xxx a na e-mailové adrese helpdesk@compunet.cz a to v 7 dní v týdnu 24
hodin denně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám
a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
„Zákon“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění dle Zákona. Kupující se zavazuje nejpozději do 24 dnů
po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další
povinnosti v souladu se Zákonem.

14.2

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto
Smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména 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

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi
Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo z jejího porušení, ukončení
nebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány příslušným soudem České
republiky, přičemž v případě, že Prodávající má bydliště/sídlo mimo území
České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně
příslušným soudem vždy soud určený podle sídla Kupujícího.

14.5

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy, včetně změn příloh této Smlouvy,
mohou být činěny po vzájemné dohodě obou Smluvních stran pouze formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami. Tím není dotčeno ustanovení článku 13 této Smlouvy.

14.6

Ustanovení čl. 1 až 14 této Smlouvy mají přednost před obsahem příloh této
Smlouvy.

14.7

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

14.8

Příloha č. 1:

Technická specifikace

Příloha č. 2:

Cena Zboží

Příloha č. 3:

Seznam odběrných míst

Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických
dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy
založenými na kvalifikovaném certifikátu.
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14.9

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho ji stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 23.11.2021

V Praze dne 23.11.2021

Česká republika - Státní pozemkový úřad

CompuNet s.r.o.

........................................................................
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností

........................................................................
Ing. Pavel Pikhart
jednatel

Za správnost: Ing. Hana Sychrová
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Příloha č. 1 - Technická specifikace
Obecné požadavky na dodávku „Zařízení pro zálohování“
• hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)
• dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných
vlastností a parametrů
• pro akceptaci nabídky je nutné splnit všechny konkrétní požadované specifikace
Další požadavky, které budou zahrnuty v nabídkové ceně:
• dodavatel dodá časový harmonogram instalace
• instalace všech zařízení do racku a jejich oživení, připojení k napájení a do LAN/SAN
• aktualizace všech firmware na doporučenou úroveň
• konfigurace všech zařízení dle best practice
• konfigurace nabízených management nástrojů a nastavení automatizace technické
podpory
Specifikace požadavků na servery pro zálohování:
Počet serverů: 2
Požadavek na
Minimální požadavky
funkcionalitu/vlastnosti/specifikaci

Je splněno?
– JAK
(popis)

Provedení

K montáži do „racku“ vč. rackmount-kitu, max. výška serveru 4U

ANO - Server
Apollo 4510
o výšce 4U.

Počet instalovaných CPU

2

ANO – 2x
Intel XeonGold 6248

Min. počet procesorových patic

2

ANO – server
má 2x
procesorové
patice

Počet Core procesoru

Minimálně 20 s podporou Hyperthreading

ANO – každý
procesor má
20 jader
s podporou
Hyperthreading

Výkon procesoru

Minimálně 230 bodů Baseline pro
benchmark SPECint CPU2017
Integer Rate (pro dvou
procesorovou konfiguraci)

ANO – výkon
v SPECint
CPU2017
Integer Rate
= 232 bodů.

Minimální velikost operační paměti
RAM (GB)

64 GB; paměťové moduly @ 2933
MT/s; registered, podpora
Advanced ECC (nebo obdobná
technologie opravy více bitové

ANO – RAM
je 64GB
složená z 4x
16GB Dual
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chyby paměti); podpora zrcadlení
paměti a online spare

Rank DDR42933 s
podporou
Advanced
ECC

Min. rozšiřitelnost operační paměti

1TB

ANO –
rozšiřitelnost
na 1024 GB

Konektivita LAN

Min. 2 10GbE porty SFP+

ANO NC534FLRSFP+ – 2portový 10
Gbit/s
Ethernet
(SFP+)
FlexibleLOM
adaptér

Konektivita FC

Min. 2 FC porty 16Gb

ANO SN1200E
16Gb 2portový Fibre
Channel
PCIe adaptér

Napájení

Redundantní napájecí zdroje s
účinností 94 % a vyšší; zdroje
s podporou řízení výkonu
(nabízená konfigurace napájecích
zdrojů musí být schopná zajistit
provoz plně osazeného serveru)

ANO – 4x
800W Flex
Slot Platinum
Hot Plug Low
Halogen
napájecí
zdroje,
účinnost 94%

Kompatibilita

Nabízený server musí být
kompatibilní s OS:

ANO – server
je
kompatibilní
s poptanými
operačními
systémy

MS Windows Server (min. 2019,
2016 a 2012 R2) včetně Hyper-V
Linux (min. RHES, SLES)
VMware (min. v6.5, v6.7, v7.0)
Osazení pevnými disky

2x SSD min. 480GB (RAID1) pro
boot systému
4x SSD min. 1,92TB (DWPD≥3)
25x HDD min. 16TB/7,2krpm
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ANO – 1x
PCIe3 OS
Boot Device
s 2x 480GB
M.2 NVMe
SSD v RAID
1

4x 1.92TB
SATA Mixed
Used LFF
SSD
s DWPD 5
25x 16TB
SATA 7.2K
LFF
Rozšiřitelnost

min. 60 pozic pro HDD/SSD disky
(bez započítání bootovacích disků)

ANO – server
má 60
diskových
pozic bez
započítání
bootovacích
disků

Diskový řadič

HW SAS 12Gbit/s RAID řadič s
podporou RAID 1, 1+0, 5, 5+0,6,
6+0; 2 GB zálohované cache

ANO - Smart
Array P408i/2
GB FBWC,
12 Gbit/s
SAS RAID
kontrolér
včetně
baterie

Redundantní prvky

Ventilátory a zdroje a HDD - vše
vyměnitelné za provozu

ANO –
ventilátory a
zdroje jsou
vyměnitelné
za provozu

Prediktivní analýza poruch

Pevné disky, procesory, paměť

ANO

Rozhraní

Seriový port; USB.

ANO - Serial
+ USB +
video (all in
one)

PCI sloty

podpora až 3x PCIe 3.0, z toho
alespoň 1x x16 PCIe

ANO – 4x
PCIe sloty
3.0, z toho 3x
x16 a 1x
FlexLOM

Prediktivní analýza poruch

Pevné disky, procesory, paměť

ANO

Bezpečnost

Systém musí podporovat šifrování
dat na interních pevných discích
s podporou lokální i centrální
správy šifrovacích klíčů

ANO –
systém
podporuje
šifrování dat
dle
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poptaných
parametrů
Firmware

Systém je schopen na HW úrovni
ověřit pravost použitého firmwaru a
zabránit bootování serveru z
kompromitovaného nebo vadného
firmwaru či neumožní jeho
nahrání. Systém disponuje
úložištěm firmwaru a driverů pro
případ nutného rollbacku či jiné
odpovídající řešení pro bezpečný a
efektivní rollback.

ANO –
integrovaný
iLO chip +
iLO
Advanced
licence

Nasazení

Systém musí podporovat nástroj
umožňující pomocí RESTful API
hromadné nasazení (deployment)
serverů.

ANO –
integrovaný
iLO chip +
iLO
Advanced
licence
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Dálková správa serveru

Vzdálený „agentless“ přístup přes
dedikované ethernet rozhraní;
ochrana heslem;
zabezpečení komunikace TLS 1.2
a vyšší;
SSH;
vzdálený přístup umožňuje provést
tyto operace se serverem: power
on/off, reset, remote control,
update BIOS, výběr bootovacího
zařízení;
remote control umožňuje sledovat
start serveru (bios), start OS a běh
OS (grafické i textové rozhraní);
možnost přehání videa konzole
s posledním průběhem bootovací
sekvence;
virtuální KVM konsole u grafické
konsole pro MS Windows rozlišení
min až 1024x768;
integrace MS Terminal Services (tj.
možnost přesměrování
terminálových služeb Windows na
dedikovaný management port);
podpora virtuálních médií (CD,
DVD, ISO image, USB disk,
vzdálený adresář);
možnost využití běžných www
prohlížečů integrovaných v
desktopovém OS pro správu
serverů (IE, Firefox, Chrome);
Encryption Standard (3DES) či
AES pro zabezpečení komunikace
s běžnými www prohlížeči;
součástí vzdálené správy
vyhrazené datové úložiště pro
ukládání firmwaru, driverů a SW
komponent pro případný rollback;
Možnost nastavit sdílenou
komunikaci pro správu celého
systému přes standardní
integrovaný Ethernet port s
možností využití technologie VPN;
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ANO –
integrovaný
iLO chip +
iLO
Advanced
licence +
možnost
připojení na
portál
výrobce
InfoSight

Kódování Advanced Encryption
Standard (AES);
podpora monitoringu a záznamu
změn v konfiguraci pro efektivnější
diagnostiku a řešení případných
problémů
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SW pro vzdálenou správu

Centralizovaná vzdálená správa
HW a shromažďování informací o
konfiguraci a stavu jednotlivých
HW komponent serverů (včetně
ukládání těchto informací do
databáze k dalšímu využití);
detekce a zasílání zpráv
(minimálně pomocí protokolu
SNMP) o chybových stavech;
řízení přístupových práv k centrální
části SW a k management
nástrojům na serverech pomocí
účtů Active Directory domény;

ANO –
integrovaný
iLO chip +
iLO
Advanced
licence +
OneView
licence +
možnost
připojení na
portál
výrobce
InfoSight

WWW rozhraní SW pro umožnění
přístupu k poskytovaným
informacím i pro správce
jednotlivých pracovišť;
nástroj pro automatizovaný
skriptovaný a image based PXE
deployment;
výkonnostní monitoring komponent
(CPU, RAM, HDD, LAN) pro
Windows a Linux OS, který umožní
online i offline analýzu serverů
měření a řízení spotřeby serverů s
možností uzamknutí příkonu
serveru;
monitorování okamžité teploty a
záznam hodnot do lokální db;
Možnost vzdáleného zjištění
sériového čísla komponentů;
Možnost skupinového update
firmware všech poptávaných
serverů;
Podpora integrace managementu
HW serveru do konzole
Hypervizoru (MSSC, vCenter);
Podpora automatického založení
servisního případu v servisního
střediska dodavatele/výrobce
Servisní podpora

5-letá servisní podpora v režimu
NBD (odezva příští pracovní den)
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ANO - 5-letá
podpora
Foundation
Care NBD

Instalace

Instalace hardwaru v ceně nabídky
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ANO Startup
ProLiant
služba

Specifikace požadavků na páskovou knihovnu:
Počet páskových knihoven: 1
Požadavek na
Minimální požadavky
funkcionalitu/vlastnosti/specifikaci

Je splněno? – JAK
(popis)

Provedení

Provedení do racku 19“; výška
maximálně 6U; Modulární
konstrukce

ANO – provedení do
racku, výška 6U,
modulární konstrukce

Páskové mechaniky

2x LTO-8 Ultrium FC drive (FC
8Gbps)

ANO – 2x MSL LTO-8
FC Drive Upgrade Kit

Pozice pro média

Minimálně 80 pozic pro média

ANO – 80 pozic pro
média

Pásková média

min. 60ks RW LTO-8 médií

ANO – 3x 20-pack
LTO-8 30TB RW
pásek, včetně noncustom labelů

Management

RJ-45 management port; web
management

ANO – 1x RJ-45
Ethernet port, webový
management

Ostatní

Čtečka čárového kódu

ANO – knihovna má
čtečku čárového kódu,
10x mail slot

min. 2x mail slot
redundantní napájení
Rozšiřitelnost

Možnost rozšíření na 400 pozic pro ANO – rozšiřitelnost
pásky a 10 zálohovacích mechanik až na 560 slotů a 42
mechanik

Servisní podpora

5-letá servisní podpora v režimu
NBD (odezva příští pracovní den)

ANO - 5-letá podpora
Foundation Care NBD

Instalace

Instalace hardwaru v ceně nabídky

ANO - StoreEver
Startup služby

Kabeláž

2ks LC-LC 7m FC MM, 2ks LC-LC
1m FC MM, 2ks SFP+ 10Gb DAC
7m, 2ks SFP+ transciever + LC-LC
kabel pro propojení 15m (lze i AOC
kabel, ale je nutná kompatibilita na
obou stranách)

ANO – 4x 15 m Multi
Mode Fiber OM4 kabel
2x 1 m Multi Mode
Fiber OM4 kabel
2x FlexNetwork X240
10G SFP+ SFP+ 7m
Direct Attach Copper
Cable
2x HPE BLc 10G
SFP+ SR Transceiver

Stránka 21 z 26

Detailní technická specifikace

2x servery pro zálohování HPE Apollo 4510 Gen10
POČET

POPIS PRODUKTU

Chassis
2

HPE Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis

Server CTO
2

HPE XL450 Gen10 CTO 1x Svr Node

Procesory
2

HPE XL450 CLX Gen10 6248 FIO Kit

2

HPE XL450 CLX Gen10 6248 Kit

Paměťové kity
8

HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit

Pevné disky
8

HPE 1.92TB SATA MU LFF LPC 5300M SSD

50

HPE 16TB SATA 7.2K LFF ISE He LP HDD

I/O modul
2

HPE Apollo 4500 Gen10 2x/2x FIO I/O Mod

RAID řadič
2

HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr

2

HPE A4500 G10 E208i-p/P408i-p Cbl Kit

2

HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl

FC adaptér
2

HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA

10GbE adaptér
2

HPE FlexFbr 10Gb 2p FLR-SFP+ 57810 Adptr

Boot device
2

HPE NS204i-p NVMe PCIe3 OS Boot Device

iLO/OneView licence
2

HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support

2

HPE OV w/o iLO w/3y 24x7 Track 1 Svr Lic

Napájecí zdroje
8

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
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Příslušenství
2

HPE Apollo 6500 Chassis Handles Kit

2

HPE 4U Server Rail Kit

2

HPE 36pin Serial/USB/VGA Dongle Cord Kit

Servisní podpora
2

HPE iLO Advanced Non Blade Support

2

HPE Apollo 4510 Gen10 Support

2

HPE One View w/Ilo Support

Instalace
2

HPE Startup ProLiant SL Series OS SVC
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1x Pásková knihovna HPE StoreEver MSL6480
POČET

POPIS PRODUKTU

Pásková knihovna - Base modul
1

HPE MSL6480 Scalable Base Module

Páskové mechaniky
2

HPE MSL LTO-8 FC Drive Upgrade Kit

Software
1

HPE StoreEver MSL6480 CVTL E-LTU

Média
3

HPE LTO-8 30TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg

Servisní podpora
1

HPE MSL6480 Base Support

Instalace
2

HPE StoreEver Driv PwrSupCrd Install SVC

1

HPE StoreEver MSL6480 Base M Startup SVC

Příslušenství
2

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable

4

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable

2

HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

2

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver
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Příloha č. 2
Cena Zboží

Položka*

Celkový
počet
dodávaných
kusů/sad
zboží

Cena v Kč za
jeden kus/sad
dodávaného
zboží bez DPH

Cena v Kč za
celkový počet
dodávaných
kusů/sad
zboží bez DPH

Hodnota DPH
za celkový
počet
dodávaných
kusů/sad zboží
v Kč a
v procentním
vyjádření

Servery pro
zálohování

2

654 502,-

1 309 004,-

274 891,21 %

1 583 895,-

Pásková
knihovna

1

395 412,-

395 412,-

83 037,21 %

478 449,-

1 704 416,-

357 928,21 %

2 062 344,-

Cena celkem **

Cena v Kč za
celkový počet
dodávaných
kusů/sad
zboží s DPH

* pozn.: dodavatel upraví tabulku tak, aby respektovala počet položek jím nabízeného plnění
** pozn.: dodavatel uvede součet cen všech položek
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Příloha č. 3
Seznam odběrných míst

Adresa odběrného místa

Zboží

Kontaktní osoba

Husinecká 11a, Praha 3

ZAŘÍZENÍ PRO
ZÁLOHOVÁNÍ

David Mrkvička,
xxx xxx xxx
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