Příloha č.1 ZD

µ#98599/A/2018-SOV@'¸
98599/A/2018-SOV
Čj.: UZSVM/A/50782/2018-SOV

KUPNÍ SMLOUVA
ÚZSVM č. xx/2018
Smluvní strany
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
sídlo:
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
za který právně jedná: Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku
IČO:
697 97 111
bankovní spojení:
Česká národní banka, číslo účtu: 4827021/0710
ID datové schránky: 96vaa2e
Kupující:

(dále jen jako „kupující“ nebo „ÚZSVM“)
Prodávající:
sídlo:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
ID datové schránky:

…………………………………………………………….. (Doplní dodavatel)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
………………………
……………………………………, č. účtu:……………………
……………………….

(dále jen jako „prodávající“)
(prodávající a kupující společně dále jen jako „smluvní strany“)
prodávající a kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §
2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“) a s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouva“)
1. Základní ustanovení
1.1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Dodávka záložního zdroje napájení serverovny 5.patro Ústředí
ÚZSVM " zadané prostřednictvím NEN.
1.2. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění
předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.3. Kupující prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., o
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, s příslušností
hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek, které jsou příslušné
hospodařit s předmětným majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
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2. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje, že dodá, instaluje a zprovozní záložní zdroj
napájení (dále také „UPS“), jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1: Technická
specifikace zařízení (dále také „předmět koupě“ nebo „zařízení“), která je nedílnou součástí
smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se
zavazuje řádně dodaný a bezvadný předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu
sjednanou kupní cenu dle dohodnutých platebních podmínek.
2.2. Předmět koupě – dodané zařízení - bude nové, nepoužité, nerepasované, odpovídající
parametrům požadavkům nejvyšší kvality a splňující následující podmínky:
- pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce, je pod zárukou výrobce,
splňuje podmínky programu podpory výrobce;
- dodavatel doloží potvrzení od výrobce, že zařízení pochází z české distribuce a je
určeno pro český trh;
- je licencováno ve jménu kupujícího, včetně příslušného softwarového vybavení;
- je požadován zpětný report výrobci, kupující je uveden v databázi výrobce jako
konečný uživatel.
2.3. Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat, instalovat a zprovoznit v sídle kupujícího
(Místo plnění) a dle podmínek smlouvy.
2.4. Prodávající se zavazuje realizovat instalaci předmětu koupě demontováním současného
záložního zdroje napájení kupujícího a na jejím místě osadit a plně funkčně připojit, otestovat
a bezvadně zprovoznit předmět koupě. Demontovaná UPS kupujícího bude vystěhována ze
serverovny na předem vyhrazené místo v rámci 5. patra v budově sídla kupujícího.
2.5. Součástí dodávky bude základní technický popis (manuál), záruční list, předávací protokol a
případně další doklady, umožňující řádné užívání předmětu koupě.
2.6. Prodávající zajistí aktualizaci stávající provozní dokumentace kupujícího a zajistí vstupní
revizi předmětu koupě.
2.7. Předmět koupě bude napojen na stávající rozvody (LAN, Silnoproud, EPO,..)
2.8. Nedílnou součástí předmětu koupě bude provedení akceptačních testů :

Test přepnutí na bypass provoz

Test tlačítka EPO

Shutdown a ověření bezpečného vypnutí serverů

Simulovaný výpadek napětí

Komunikace zařízení s dohledem
Akceptační testy nesmí jakýmkoliv způsobem ohrozit či omezit běžný provoz ÚZSVM, tj.
v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, a budou prováděny po předběžné domluvě
s oprávněnými osobami kupujícího uvedenými v čl. 5. odst. 5.2 smlouvy.
2.9. Ke každému akceptačnímu testu bude vytvořen Protokol akceptačního testu. Test bude
považovaný za akceptovaný po podpisu oprávněné osoby prodávajícího a jedné
z oprávněných osob kupujícího dle čl. 5 odst. 5.2 smlouvy.
2.10. Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou
kvalifikací a odborností. V případě, že prodávající použije byť i jen k plnění určité části
předmětu této smlouvy poddodavatele, odpovídá prodávající za plnění poskytnuté
poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval prodávající sám.
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2.11. Prodávající je povinen zajistit, aby součástí předmětu koupě bylo pouze programové a
technické vybavení, jejichž použití nepředstavuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
3. Místo a doba plnění
3.1. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2. Prohlídka
místa plnění proběhne po dohodě oprávněných osob obou smluvních stran dle čl. 5 smlouvy.
3.2. Prodávající se zavazuje dodat, instalovat a zprovoznit předmět koupě v termínu do 30
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.3. Přesný termín předání (včetně instalace a zprovoznění) předmětu koupě se prodávající
zavazuje nejméně dva pracovní dny předem avizovat osobám oprávněným za kupujícího
k převzetí předmětu koupě dle čl. 5, a to telefonicky nebo emailem.
3.4. Předání a převzetí předmětu koupě bude stvrzeno oboustranně potvrzeným předávacím
protokolem, na němž jedna z osob oprávněných k převzetí předmětu koupě za kupujícího dle
čl. 5 této smlouvy svým podpisem potvrdí převzetí kompletní dodávky. V případě zjištění
zjevných vad může kupující odmítnout převzetí předmětu koupě, což řádně i s důvody
potvrdí na předávacím protokolu. Nedílnou součástí předávacího protokolu budou
akceptované Protokoly akceptačního testu.
3.5. Předávací protokol bude obsahovat následující náležitosti:
označení předávacího protokolu a jeho číslo
název a sídlo prodávajícího a kupujícího
číslo této kupní smlouvy
přesná specifikace (popis, part number) předmětu koupě, množství – dodaných i
případně nedodaných částí
datum předání předmětu koupě a souvisejících dokladů uvedených v čl. 2 odst. 2.5
této smlouvy
protokol akceptačního testu
upravenou provozní dokumentaci
zprávu o provedení revize předmětu koupě.
Oprávněná osoba prodávajícího a jedna z oprávněných osob kupujícího uvedené v čl. 5 této
smlouvy jej potvrdí datem, razítkem a podpisem.
3.6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího
protokolu. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě.

4.

Cena a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za plnění předmětu této smlouvy takto:
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Smluvní cena
Celková
cena
bez
DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celková cena
včetně DPH

Celková kupní
cena za
poskytnutí
předmětu
smlouvy dle
Přílohy č. 1:
Technická
specifikace
zařízení
4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a poplatky potřebné k řádnému splnění předmětu
smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou a konečnou.
4.3. Kupní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně v době zdanitelného plnění.
Cena se pro takový případ upraví dodatkem ke smlouvě.
4.4. Všechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty ÚZSVM
v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Prodávající nebude oprávněn
„doúčtovat“ ÚZSVM jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné pro
řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že prodávající
chybně odhadl dílčí a tedy i celkovou cenu za komplexní plnění anebo poskytnul nekvalitní
službu či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a
řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.
4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění předmětu této smlouvy bude uhrazena na
základě faktury (daňového dokladu), předané osobně, doručené do datové schránky nebo
doručené poštou na adresu sídla ÚZSVM, kterou prodávající vystaví do 5 kalendářních dnů
po řádném předání předmětu koupě a po odstranění všech jeho případných vad, uvedených
v předávacím protokolu. Nedílnou součástí faktury bude oboustranně potvrzený předávací
protokol.
4.6. Faktura bude uhrazena bankovním převodem se splatností minimálně 28 kalendářních dní
ode dne prokazatelného převzetí faktury ÚZSVM. Za den splnění platební povinnosti se
považuje den odepsání částky kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
4.7. Vystavená faktura bude obsahovat minimálně:
a) předmět plnění dle smlouvy
b) kupní cenu
c) číslo smlouvy ÚZSVM
d) úplné bankovní spojení prodávajícího včetně čísla účtu
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (pokud je prodávající plátcem DPH)
f) náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku.
4.8. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální právní úpravy. V případě, že bude faktura
vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, nebo bude chybně
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stanovena cena, je ÚZSVM oprávněn ji vrátit prodávajícímu s výzvou k její opravě či
doplnění s uvedením jejího nedostatku. V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti
a nová doba splatnosti v délce minimálně 28 kalendářních dnů začne běžet okamžikem
doručení nové (opravené) faktury kupujícímu.
4.9. Faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena,
musí být doručena kupujícímu nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až v následujícím roce, a to v
nejbližším možném termínu, kdy kupující obdrží příslušné písemné oznámení o vydání
Stanovení výdajů na financování akce ze strany Ministerstva financí (dále jen „Stanovení
výdajů“). Prodávající bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí, že kupující není v takových
případech v prodlení.
4.10. Fakturace i platby budou prováděny v české měně.
4.11. ÚZSVM neposkytuje zálohy.
5.

Oprávněné osoby

5.1. Osobou oprávněnou jednat za prodávajícího ve věcech plnění smlouvy je
(dodavatel
doplní
jméno,
příjmení,
tel.
kontakt,
e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
5.2. Osobami oprávněnými ve věcech plnění smlouvy za kupujícího, tj. osoby oprávněné převzít
předmět koupě, řešit za kupujícího reklamace a záležitosti související s plněním předmětu
smlouvy (dále jen „oprávněné osoby“) jsou:
(bude doplněno ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem)

6.

Záruční podmínky

6.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho
předání kupujícímu, a dále za ty vady, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční
době.
6.2. Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě dle této smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro kupujícího vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv
omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je prodávající v plném
rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo kupujícího na
případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
6.3. Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruční
doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí předmětu koupě kupujícím, který je
uveden v předávacím protokolu podepsaném oprávněnou osobou prodávajícího a jednou
z oprávněných osob kupujícího. Po tuto dobu bude předmět koupě způsobilý k užívání a
zachová si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti.
6.4. Kupující je oprávněn (prostřednictvím oprávněných osob) reklamovat v záruční době vady
předmětu koupě u prodávajícího, a to v pracovní době kupujícího ústně na telefonní číslo:
……………………………………(doplní dodavatel) a bezprostředně poté i písemně
prostřednictvím
e-mailové
zprávy
zaslané
na
adresu:…..…………………@...............................(doplní dodavatel) s přesným popisem závady,
jejích projevů a případně uvedením dalších souvisejících faktů. Pracovní doba se pro účely
této smlouvy stanovuje v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod. Pro závadu nahlášenou
mimo pracovní dobu kupujícího je rozhodným časem prokazujícím nahlášení závady čas
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8:00 hodin následujícího pracovního dne po dni nahlášení. Prokazatelným nahlášením se
pro účely této smlouvy stanovuje e-mailová zpráva.
6.5. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit veškeré vady předmětu koupě, které se vyskytly
po jeho předání, a to nejdéle do 24 hodin od prokazatelného nahlášení vady prodávajícímu,
pokud kupující písemně nedohodl s prodávajícím jinou dobu pro odstranění. Místo pro
odstranění vad předmětu koupě je totožné s místem plnění dle čl. 3 odst. 3.1. smlouvy.
Případnou dopravu vadného zařízení na dílenskou opravu a zpět se zavazuje zajistit
prodávající na své náklady.
6.6. V případě neodstranitelné vady předmětu koupě bude tento vadný kus předmětu koupě
nahrazen kusem novým, a to do 5 pracovních dní, pokud se prodávající nedohodl
s kupujícím jinak. Pro toto náhradní plnění (předmět koupě) běží nová záruční lhůta v délce
uvedené v odst. 6.3 a to ode dne řádného protokolárního převzetí náhradního plnění
(předmětu koupě) kupujícím. Místo pro náhradní plnění je shodné s místem plnění dle odst.
3.1 smlouvy. Dodaný náhradní předmět koupě musí svými parametry odpovídat podmínkám
zadávací dokumentace.
6.7. V případě prodlení prodávajícího s plněním práv kupujícího z vad předmětu koupě je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v čl. 7 odst. 7.2.
6.8. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 6.5. a 6.6. tohoto článku
této smlouvy, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami, nebo pokud prodávající
odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn nechat vady odstranit na své náklady a
prodávající je povinen takové náklady na odstranění vady kupujícímu uhradit, a to do 10
kalendářních dnů poté, co jej k tomu kupující vyzve. Tím není dotčeno právo kupujícího
uvedené v odst. 6.7. smlouvy.
6.9. Záruční servis bude zahrnovat práci a opravu nebo výměnu dílů, a to včetně dalších
případných nákladů vyplývajících ze záručního servisu. Po dobu od nahlášení vady
předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě
prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
7.

Sankční ustanovení

7.1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání, instalace a
zprovoznění předmětu koupě dle čl. 3 odst. 3.2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
kupní ceny předmětu koupě včetně DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za
každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva, a to i ve výši
přesahující výši smluvní pokuty. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
7.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu koupě má kupující právo
uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu koupě
včetně DPH za neodstranění vady předmětu koupě za každý i započatý den prodlení.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody a náhradu
nákladů vynaložených na uplatnění svého práva, a to i ve výši přesahující výši smluvní
pokuty. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
7.3. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy a zavazuje se kupujícímu takovou škodu uhradit. Výše náhrady škody není
omezena.
7.4. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury úrok
z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje
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výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění
pozdějších předpisů.
7.5. Smluvní sankce budou uhrazeny na účet oprávněné smluvní strany ve lhůtě splatnosti 15
kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné faktury povinné smluvní straně na její adresu,
uvedenou v záhlaví této smlouvy.
8.

Zvláštní ujednání

8.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí
osobě ani použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně
přístupné nebo případ, kdy je zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
8.2. Prodávající je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 8.1. tohoto článku všechny osoby,
které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy.
8.3. Za porušení mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
9.

Trvání smlouvy, zánik závazku

9.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze smlouvy
vyplývajících.
9.2. ÚZSVM je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto
případech:
jestliže prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě o více jak 5 kalendářních
dnů,
jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku prodávajícího, v němž
tento soud konstatuje, že je prodávající v úpadku,
v souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu. V tomto případě si kupující vyhrazuje
právo zastavit průběh plnění předmětu veřejné zakázky popř. smlouvy a rovněž smlouvu
jednostranně ukončit, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění.
9.3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku), jestliže
ÚZSVM bude v prodlení se zaplacením kupní ceny předmětu koupě o více jak 60 pracovních
dnů.
9.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně. Nároky na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody nejsou
odstoupením od smlouvy dotčeny.
9.5. ÚZSVM může smlouvu vypovědět písemně z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu s tím,
že výpověď je účinná dnem doručení prodávajícímu. Kupující se zavazuje, že předmět
koupě, jehož termín dodání již byl prodávajícím kupujícímu oznámen před termínem
ukončení smlouvy, uhradí podle podmínek této smlouvy.
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10. Závěrečná ustanovení
10.1. Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu
(včetně všech jejích příloh a případných dodatků) v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
dále na internetových stránkách ÚZSVM, a na profilu kupujícího (zadavatele) ve smyslu
ZZVZ. Správci registru smluv Ministerstva vnitra zašle tuto smlouvu kupující.
10.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly
pojmové znaky obchodního tajemství definované v § 504 občanského zákoníku.
10.3.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených a podepsaných oběma smluvními
stranami, a to s výjimkou osob a kontaktních údajů uvedených v čl. 5, které se považují za
změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.

10.4.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.5.

Případné spory se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou a v případě, že nedojde
k dohodě, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

10.6.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné,
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této
smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem a
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního

10.7.

Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude prodávajícímu doručeno ze strany
ÚZSVM písemné Stanovení výdajů, a to v případě, že smlouva již byla uveřejněna v registru
smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Jestliže oznámení o vydání Stanovení výdajů
bude doručeno prodávajícímu dříve, než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv,
nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž bude prodávající
kupujícím bezodkladně informován.

10.8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že souhlasí s jejím obsahem.

10.9.

Tato smlouva, bude-li uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž
každý má povahu originálu. ÚZSVM obdrží tři vyhotovení, prodávající jedno vyhotovení.

10.10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení.
Za ÚZSVM

Za prodávajícího

V Praze dne……….

V ………………………dne………..

……………………………………..

………………………………………

Ing. Petr Kalina
náměstek pro Ekonomiku a informatiku
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Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení

Požadavky kupujícího

Nabídka prodávajícího

ad (A) ‐ Zálohovací server

Zde vyplňte označení výrobku
(označení výrobce a typu nabízeného PC).
Skutečný parametr

Parametr
Provedení

Požadavek zadavatele
modulární, on‐line UPS v N+1
redundantním provedení

Centralizovaná architektura

centralizované řízení zachovává celou
kapacitu baterii při výpadku jednoho z
výkonových modulů. Integrovaný centrální Vyplňte ANO/NE
bypass je společný pro všechny výkonové
moduly.

Modulární design

UPS složena z paralelně řazených
výkonových modulů, instalovatelných a
vyměnitelných za provozu uživatelem (tzn. Vyplňte ANO/NE
bez nutnosti provádění těchto úkonů
specializovaným technikem)

Hlavní řídící jednotka

UPS je řešena jako redundantní, za
provozu vyměnitelná

Efektivita

v on‐line provozním režimu (tedy při
provozu přes dvojitou konverzi) min.90%

Vyplňte
konkrétní
parametr

Montáž
Rozměry max.

rack 19"
2100 x 600 x 1100 mm (V x Š x H)

Výkon

min. 20KW (včetně baterií k dosažení
tohoto výkonu)

Rozšiřitelnost na

min. 40KW

Vyplňte ANO/NE
Vyplňte
konkrétní
rozměry
Vyplňte
konkrétní výkon
Vyplňte
konkrétní
parametr

Výkonové moduly

musí být vyměnitelné a nebo
instalovatelné uživatelem a za plného
provozu bezvýpadkově, bez nutnosti
přepnutí na bypass

Bateriové moduly pro dobu
zálohy

min. 30 minut při zátěži 10kW
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Vyplňte ANO/NE

Vyplňte ANO/NE
Vyplňte
konkrétní
parametry
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Baterie

Monitoring provozních
hodnot

musí být modulární, vyměnitelné nebo
instalovatelné uživatelem a to za plného
provozu, bezvýpadkově, bez nutnosti
přepnutí na bypass
každý bateriový modul musí monitorovat
napětí a teplotu, naměřené hodnoty UPS
vyhodnocuje a využívá pro diagnostiku
baterií a teplotně kompenzované dobíjení

Vyplňte ANO/NE

Vyplňte ANO/NE

Bateriový management

UPS musí disponovat integrovaným
bateriovým management systémem, který
vyhodnocuje stav jednotlivých bateriových
Vyplňte ANO/NE
modulů a uživatele informuje v případě
detekce vadného nebo slabého
bateriového modulu

Mechanický bypass panel
Software

Součást dodávky řešení
software pro bezpečný shutdown server s
operačními systémy Windows, Linux,
VmWare, Hyper‐V

Ethernet karta

O ztrátě redundance či případné závadě
dokáže UPS informovat správu IT
prostřednictvím e‐mailu, SNMP trapu a
webového rozhraní. UPS obsahuje
ethernet kartu a musí umožňovat
instalaci dodatečných ethernet karet.

Vyplňte ANO/NE

EPO

UPS bude napojena na stávající
bezpečnostní tlačítko EPO (Emergency
Power OFF) pro nouzové vypnutí UPS.

Vyplňte
konkrétní
způsob splnění

Upgrade firmware

možnost vzdáleného upgrade firmware

Připojení UPS

UPS bude připojena na stávající rozvody:
LAN, silové rozvody, EPO,..

Technické parametry zdroje vstupní povolené 3‐fázové napětí 200V ‐
UPS
477 V (při zatížení na 100%: 340V‐477V
včetně dobíjení baterií, dle zátěže mohou
být baterie dobíjeny již od 200V)
Zkratová odolnost min.

min. 30,000 symetrických Ampér

Odpovídá českým normám

Prohlášení výrobce/dodavatele o shodě s
odpovídajícími českými normami

Záruka

min. 36 měsíců

Vyplňte ANO/NE
Vyplňte
konkrétní
způsob splnění

Vyplňte
konkrétní
způsob splnění
Vyplňte ANO/NE

Vyplňte ANO/NE
Vyplňte
konkrétní
parametr
Vyplňte ANO/NE
Vyplňte
konkrétní
délku záruky
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