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5mJuVnlstr.nV:
objednatel:

Fakultní nemocnice Brno

Síd]o:

Brno, ]ihlavská 20, P5č 625 oO

lčo:

65269705

Dlč:

cz65269705

Zastoupen:

MUDr, Romanern Krausem, MBA, ředite]em FakUltní
nemocnice Brno,

BankoVní spojení:

Kornerční banka, a,s,, Brno

č, bankovního účtu:

] I234621/a1,0o

Fakultnl nemocnice Bína je stótní příspěvková
orgonizace zřízenó razhodnutím
zdr1votnictví- Nemó zákonnou povinnast zápisu
da obchadníha řejstříku, je
živnosťenskémrejsťříku vedekéha Žjvnastenským
úřadem města Brnó
(dále jen,,objednatel'')

ZhotoVite]:

c sYsTEM cz a.s.

sídloI

otakara ŠeVčíka840/10, 636 oo Brno

]čoi

2]67564s

D|č;

cz21675645

Bankovni spojeníi

35-417 057 0227 /

Zastoupen:

simonou Nečasovou, předsedou předstaVenstva

Zápis do oR:

or]o

obchodní rejstřík Vedený u Krajského soudu
4576

V

Brně, oddíl B, Vložka

(dáie jen ,, Dodavatel'')

smluvní strany Vědomy sj svých žáVazků V této srnloLlVě
ob5ažených a
srnlouvou Vázány, dohodly 5e na ná5lec]ujícím zněnísrnloL]Vy:

5

úmyslem být touto
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_ IT služby pro Vašib],rdoucnost

Bíno Praha, Zlin, Pardubice. ostíava,
I.

uvodní ustanovení

objednatel prohlašuje, že splňuje Veškerépodmínky a požadavky Vtéto srnlouVé

stanovené a je opráVněn tuto sm|ouvu uzavřít a řádně plnit záVazky
2.

níobsažené,

Dodavatel prohlašuje, žeI
a) je práVnickou osobou řádně založenou a existujíci pod|e českéhopráVního řádu,
b) a sp]ňuje Veškeré podmínky a požadavky V této sm ouvě stanovené a je opráVněn tuto
smlouVU uzaVřít a řádně plnit záVa2ky V ní obsažené,

c)

3,

V

a je dostatečně obeznárnen spředmětem plnění této sm]ouvy a okolnostmi stím
souvisejícími a s přih]édnutím k tornu prohlašuje, že disponuje Veškerým odbornymr
dovednostmí, profesními předpoklady, zkušenostmi a prostředky umožňujícírnimi
splnit předmět této smlouvy.

Tato smouva je Uzavírána na Zákiadě Výsledků nadlimitního zadáVacího řízenípodle
zákona č, 137/2006 sb., o Veřejných zakázkách V platném Znění zahájeného objed.atelem
jako Velejnym .adavate em s 1á7vem,,DlsKoVÉ PoLE.'.

ll.

Předmět smlouvy

1,

Předmětem této srnlouvyje dodat objednateli řádně a Včas dá]e specifikované Zboží,a to
za podmínek sjednaných V této srnlouVě, s]'ednání záVazku DodaVatele převést
na objednate]e Vlastnické práVo k dodanému Zbožía dále sjednání záVazku objednatele
řádně a Včas za dodané ZbožíZap]atjtDodavateli sjednanou cenu plnění,

2,

Předmětem plnění této smlouvy je pořízení diskového pole Včetně nutné inííastřuktury

kzabezpečenídostatečné kapacity úložištěpro potřeby p.ovozních a informačních
systémů pro Fáku]tní nemocnici Brno, d]e nížeuvedené specifikace, kterou objednate|
požaduje.

3.

4.
5,

Nedílnou součástiVeřejné zakáZky je požadavek na robustnost a spolehlivost řešení, tzn.
rozloženídodvou 8eograficky oddělených lokalit (Vzdálenost do 160 m),
Předmětern zakázky je i technická podpora po dobu 48 měsíců 5 garancíopravy následující
pracovníden od nahlášení poruchy V mistě instalace.
součástídodáVkyje dále;

a.
b.

c,

d,

Doprava do místa plněníV síd e objednateLe,

Kornpletacezařízení,
HW instalace do stáVajících serveroven a racků,
Propojení se stáVající sAN infrastrukturou,
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e,

f,
g.

lnstalace a konfigurace V rnístě plnění z továrního nastavení Výrobce pole

sAN infra5truktury za přítomnosti systémových inženýrŮ objednatele

a
V

potřebném rozsahu do dosaženífunkčníhostaVu řešení,

Testování a předvedení funkčnosti altomatického faioveru me2i okalitam]
(objednatel posk}tne server s předinstalovanou platformou VMWare Vsphere
5,5),

Zaško]ení2 pracovníkůobjednateLe na nové techno]o8ie V rozsahu rninimálně
průběhu Více dnů.
24 hodin s možnostíčerpéníV

Technická specifikace:

6,

Dodavatel se ZaVazuje dodat objednateli diskové po e Včetně nutné infrastrukiury, jehož
přesná technická specifikace Včetně přís Ušenstvíje obsažena V příloze č. 1 této smlouvy,
tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen ,,Zboží",

lll.
1

2,

Dodací podmínky

Dodavate Zajisti dodáVku Zboží,které je předmětem této smlouvy specifikované
V kapitole ll, této smlouvy a Pří oze č. 1této sm ouvy,
objednatel se zavazuje, že od Dodavate e převezme dodané Zbožíazaplatíza Zbožídle
podmínek stanovených V této smlouVě, nebude,li písernně stanoveno jinak, a Dodavate
se zavazuje, že dodá Zbožíza podmínek stanovených V této smlouVě, nebude l] písemně
stanoveno jinak,

3.

Škody V2niklé V důs edku nedodrženíplatných norem

a

předpisů způsobené

Dodavatelern objednateli, uhradí Dodavate po jej]ch VyúčtováníVplném rozsahu,

lv.

Místo a doba dodóní zboží

1,

N4ístem p]nění je Fakultní nemocn]ce Brno, ]ihlavská 20, 625
informatikY, Pracoviště medicínY do5pě ého Věku,

2,

ProdáVající 5e zavazuje dodat Zbožía Veškerédokady, které 5e ke ZbožíVztahují,
Kupujícím! do 6 týdnů ode dne uzavření této smlouvy, a Kupujícíse zavazuje dodané
ZbožípřeVzít.

00 Brno,

Centrum

Dodavatel se zavázuje oznámit objednateli konkrétnítermín dodání Zbožído místa
p reni ilstalaCi d pievedpnlflrnkčnost' Zboži,

v.
1,

Cena

celková nabídková cena činí9 554 870,- Kč bez DPH.
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K ceně

je účtována21% DPH

V zákonné vfrši, která

činí2 006 522,70, Kč- Celková částka

Včetně DPH pak činí11561392,70,,Kč,

5jednaná cena je maximální a nepřekročitelná, Zrněna je možná jen Vpřípadě
le8is]atiVních změn, {Iere majI p'o<alatelny /lv no Vyii aaojd.ove celV,

3.

4.

sjednaná cena zahrnuje dodaného Zbožízejména dopravu, oba y, na ožení,složeni,
pojiŠtěníběhemdopravy, případné clo, instalaci, uvedenído provozu a VstupníVal]dace
a ka ibrace (u ňjž )e zboži při provozu Vyžadována), recyklační poplatek (které Zboži
tomuto poplatku podle Zákona č, 185/2001 sb., o odpadech, Ve znění pozdějších
předpisů, podléhá),

5.

ProdáVajícíse zavazuje dodat spo

u 5e ZbožímVeškeré dok ady

nutné k převzetía užíVáni

zbaží,
lnstruktáž obsluhujícíhopersonálu bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec
ceny plnění, ]akož i preventivní bezpečnostně technické kontroly Vč, aktualizace sW či
příp, firmWare, Va]idace nebo kaljbrace parametrů V průběhu zéručnídoby,
,1-

Dodavate potvrzuje, že sjednaná cena zcela odpovídá nabídce Dodavatele před ožené
V zadáVacím řízení,Ve kterém byla jeho nabídka Vybrána jako nejvhodně]'ší, Vpřípadě
rozporu mezi touto sm|ouvou a nabídkou Dodavatele uhradí objednatel cenu pro
objednate]e Výhodnější,

Změna ceny dodáVky Zbožíje Výhradně podmíněna ZrněnoU práVních předpisů
VZtahujících se k předmětu plnění této 5mlouvy.

Vl.
1,

Fakturování a plocení

PráVo fakturovat Vzniká Dodavateli po předáni dodaného Zbožíobjednateli a po
podpisu Vystaveného,,PředáVacího a akceptačního protokolu o akceptaci, předáni a

píevželíZboži" .

), Zástupci ProdáVajícího a Kupujícího sepíšía podepíšípři dodání předáVací protoko
(protokol o předání a převzetí zboží).ProdáVající i Kupu.jícíjsouopráVněni V protokolu
o předání a převzetíZbožíuvést jakéko]iV záznamy, připomínky či VýhradV; tyio 5e Však
nepovažujíza Změnu této smlouvy či dodatek k iéto srnlouVě. Neuvedeníjakýchko iV (i
z]evných) Vad do protoko u o předání a převzetí Zbožíneomezuje KupujícíhoV práVu
oznamovat zjištěné Vady ProdáVajicímu ] po dodéníZbožíVprůběhu Záručnídoby,
3,

Faktllra bLlde mít ná ežitosti daňoVého a účetníhodokadu, stanovené práVními
předpisy, zejména musí splňovat ustanovení Zákona č, 235/2004 sh., o dani z přidané
hodnotv, Ve Zněnípozdějších předpi5ů, a rnusína níbýt uvedena sjednaná cena plnění
a datUm sp]atnosti V so!ladu se smlouvou, jinak je objednateL opráVněn Vrátit fakturu
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Bmo, Píaha, Zlin, Paldubice, ostlava,

jhůta 5platnostl
D"d"r"td'a, př"pr**á"l či dop]nění. Vtakovérn případě běžínoVá
ode dne doručeníopravené faktury objednateli,

4,

Na faktuře bude uvedeno čísLoobjednáVky.

V12 rovnoměrných
Platba bude vvkonána na Záktadě faktury - daňového dokladu
VYstaVenífaktury,
splátkách, první sp]átka bude uhraZena se spLatností60 dnů od data
předchozíspLátky,
Každá daLšísplátka bude uhrazena do 30 dnů od data úhradv
Íaktury bude
Nedílnou součástífaktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti
pLnění b!de den
§hodné 5 datem poslední splátky. Dnem uskutečněni zdanitelného
protokolárního předání ZbožíDodaVatelem objednatel],
účtŮ
Úhrada ceny za plnění bude provedena bezhotovostnírn převodem z bankovních
objednatele na bankovní účetDodavatele. Dnern úhraclY se rozumí den odepsáni

7-

příslušnéčástkY z účtuobjednatele,

Faktllra bude DodavateIem doručena na adresu;

8.

Faku]tní nemocn jce Brno

]ihlavská 20
625 00 Brno
Výhradně
Dodavatelje opráVněn postoupit sVé peněžité pohledáVky za objednatelem
po předchozím písemnémsouhlasu objednaie]e, jinak je postoupení VŮči objednatel]
neúčinné.Dodavatelje opráVněn započítatsVé peněžité pohledáVky 2a objednatelem
jinak je započtení
VÝhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran,

9,

oohleoéVek,leplarré,
10.

V případě, že v okamžikU usklltečněnízdanitelného pLnění bude Dodavatel

2apsán

plátce, má objednate
registru plátců daně Z přidané hodnoty jako nespolehliVý
jako
práVo uhradit za DodavateLe DPH 2 tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl VyzVán
Č,235/20a4Sb,,
rUČitel spráVcem daně Dodavatele, postupern V souladu s § 1o9a zák,
o daniz přidané hodnoty, Ve Znění pozdějších předpisů,

V

daně Dodavatele
].1, Pokud objednatel uhradí částku Ve Výšj DPH na účetspráVce
považuje se jeho
a zbýVajícíčástku sjednané ceny (relevantní část beZ DPH) Dodavateli,

odepsání
záVazek uhradit sjednanou cenu za splnéný, Dnem úhradY se rozLlmí den
poslednípřislušné částky z účtuobjednatele,

Vll, Odpovědnost
1,

za plnění

licencované ke
Dodavatel je povinen C]odat objednatel] žcela nové a originální zaříZení,
podporu
jménu Zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné záVady na technickou
Výrobce,

c sYsTENi] cZ
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2.

Dodavatel je také povinen uzavřít řádnýrn způsobem dohodu o podpoře sVýrobcem
zařízení tak, aby Vpřípadě ZáVady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel

schopen sám odstranit, by]o moŽné tuto záVadU eskalovat přímo kVýrobci zairZenl.
současně V rámcitéto dohody o podpoře budou objednateli k dispožici po dobu trvání
podpory Všechny relevantní sW re eases a Verze sW nabíZenéVýrobcem tak, aby dodané
řešení Vyhovovalo Zadáníobjednatele a fungovalo bez záVad,

3,
4.

je

Dodavatel povinen zajist;t objednateli přistup k dokumentaci Výrobce
2ařízenía znalostní bázi, kterou Výrobce V rámci sVé podporV poskvtuje.

zárcýeá

Všechna dodaná ZříZenj musi tvořit 100% kompatb|ni systérn Dodavate urnožni
rozšiřeni d skové kapacity po e Výrobcem podporovaným] d sky V astními si]ami
objednatele bež Ztráty zár!čnich/servisních podrnínek,

5,

Zbožíbude Vplně funkčnímstavu, Vjakosti a technickém provedení odpovídajícímu
platným předpisům EVropské unie a odpovídajícímupožadaVkůmstanoveným práVnimi
předpisy Českérepubliky, harrnonizovanÝmi českýmj technickýrni normamj a ostatnírni

ČsN, které se Vztahují ke zboží,zejména požadavkům zákona č.22/1ggl sb., o
technických požadavcích na VÝrobky, Ve znění poždějšíchpředpisů, a nařízení Vládv

c.

336/2004 sb,, Ve Znění pozdějších předpisů,
6,

Dodavate] prohlašuje, že zboži, kleÉdodá na základě této sm]ouvy, zcela odpovídá

podmínkám stanoveným VzadáVací dokumentaci uplatněné

V

zadáVacím říZení, Ve

kterérn by]a nabídka Dodavatele Vybrána ]ako nejvhodnější,

7.

Dodavatel se zava2uje s dodáVkou Zboži doložit oficiální potvrzení Zastoupení Výrobce o
UrčenídodáVaného HW (seznamu 5ériových číseldodáVaných zaří2ení) přo český trh a
koncového zákazníka Fákultní nemocnice Brno, pokud o to objednatel požádá.

8,

Dodavatel se zavazuje sdodáVkou Zbožídoložit Veškeré dok]ady nutné k převzetí

a

uživaníZboží(např, náVody k oV ádání),

9.

Dodavate se zavazuje, že Vokamžiku převodu Vlastníckého práVa keZbožínebudou na
ZbožíVáznout žádná práVa třetích osob, a to zejména žádnépředkupní práVo, 2ástavní
práVo nebo práVo nájmu.

10.

Dodavatel poskytuje na pnění 2áruku Ve lhůtě alespoň 48 rněsíců s garancí opravy
násiedující pracovní den od nahlášení poruchy V místě instalace,

11-

Dodavate] se ZaVažuje zahájit práce na odstránění eventuálních Vad ZbožíV době trvani

záruky do 1pracovního dne od jejich oznámení Dodavatelí a Ve lhůtě do 3 pracovních
dnŮ od jejich oznámení uVést Zbožído bezvadného stavu, není li DodaVatelem a
objednatelem s ohledem na charakter a záVažnost ZáVady dohodnuta lhůta jiná,

c sYsTEN/ cZ a,s
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Z]ín, PardLrbice ostíava,

objednatel je opráVněn Vedle nároků 2Vad Zbožíup]atňovat ijakéko]i jiné nároky
souvisejícís dodáním Vadného Zboží(např, nárok na náhradu škodV),

VlIl. Sankce a odstoupení od smlouvy
Dodavatel se pro případ prod ení s p něním řádně a Včas zavazuje uhradit objednate
smluVnípokutu.
2.

i

sm uvnístrany se dohodly na těchto smluVních pokutách:

Up]atněná

či již uhrazená smluVní pokuta nemá

V]iV

na up]atnění nárokU

objednaiele na náhradu škody Vzniklé nesplněnírn smluVních povinností, kterou lze
Vymáhat sarnostatně vedle smluvní pokuty V celém rozsahu, tzn., že částka smLuvní
pokuty se do v\rše náhrady škody nezapočitává, zapacením 5mluvní pokuty není
dotčena povinnost Dodavate e sp]nit ZáVažky Vyp ýVajícíztéto sm]oUVy,

b.

Dodavatel pro případ prodlenís plněním řádně a Včas ZaVa2uje uhradit 0bjednate]i
smluvní pokutu Ve Výši 0,2 % z celkové sm]uvní ceny Vč. DPH Za každý den prodlenr,
Dodavatel se pro případ prodleníse Zahájením práce na odstranění objednatelern

oznámených Vad nebo V případě prodlení 5 uvedením Vadného ZboŽí opět do
bezvadného stavU zava2uje uhradit ob]'ednate i smluVní pokutu ve ýýši o,2o/ó
Z celkové kupní ceny Vč. DPH za každý servisní incident.

d,
e.

Pokud je objednatel V prodlení s pLacením faktury, uhradí Dodavateli úroky
z prodleníVe Výši stanovené platnými práVnírni předpisy,

Přj nesplnění konečného termínu dodáílízbožíuhradí dodaVatel objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 0,2 % z celkové cenY pLněníVč.DPH za každý den prod enl,
Termín dodánizbožíje stanoven Ve sm]ouVě a uveden V predáVacím protokolu,

Porušenípovinností Dodavatele 5 plněním řádně a Včas nebo povinnosti Dodavatele
Zahájit práce na odstranění objednatelem oznémených Vad nebo Dodavatee uvést
Zbožído bezvadného stavu po dobu delšínež třicet kalendářních dnŮ 5e považuje Za
podstatné porušení smlouq/, jež opravňuje objednatele k odstoupení od sm ouVy,

x.
1.

2,

závěrečnáustanovení

Tato smlolva Vznikla dohodou o celém ieiírn obsahu.

obé smluVnístrany svými podpisy potvrzují, že sm ouvu uzaVřely dobrovo ně, svobodně
Vážně, podle sVé Vůle, bez jakéhoko]i nátlaku, tísně či jinak ]'ednostranně nevýhodných
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podíninek, smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření téio
dohody bráni]y.

3.

Tuto srnlouVu lze měnit pouze pí5emnÝm, číslovanýma oboustranně potvrzeným
ujednáním, Vý5lovně nazvanÝm,,Dodatek ke smlouVě č,,,,", podepsanÝm statutárním]
orgány nebo zmocněným Zástupci obou smluVních stran.liná ujednání, zápisy, protokolV
dpod, se ld lměnu smlouvy nepovaŽLj,,

4.

5moUVa o dílo je sepsána Ve čtyřech Vyhotoveních, Z nichž Dodavatel i objednate
obdržípo dvou Výtiscích, Tyto počty p]atí i pro dodatky, odstoupení od smlouvy lze
provést pouze písernnou formou,

5,

6-

Ve Věcech touto sm ouvu neupraVených se tato smlouva řídíp]atnými práVnírni předpi9y
ČR, zejména ustanoveními láko.a č.89/201,2sb., občan5ký zákoník V platném Znění,

osoba podepisující tuto smlouvu jménem Dodavate]e prohašuje, že podle stanov
společnosti, společenské smlouVY nebo jiného obdobného organizačníhopředpisu je
opráVněna smlouvu podepsat a k p]atnosti smouvy není třeba podpisu jiné osobv,
sm UVní strany odpovídají za to, že smlouva

7,

Dodavatel proh ašuje, že se nenachází

V

]'e podep5ána opráVněnými

osobami,

úpadku Ve srnyslu žákona č, 182/2006 sb,, o

úpadku a 2působech jeho řešení (insolvenčnízákon), Veznění pozdějších předpisů,
zejména není předlužen a ]e schopen plnit sVé spatné ZáVaZky, přičemžjeho
hospodářská situace nevykazuje žádnéznámky hro2ícího úpadku; na jeho majetek neby]

prohášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani Vůčiněmu není Vedeno
insolvenčnířízení,
8.

Dodavatel prohlašuje, že Vůčiněmu není Vedena exekuce a ani nemá žádnédluhy po
sp atnosti, jejichž splnění by mohlo být Vymáháno V exekuci podle zákona č.l2a/2ao1"

sb,, o soudních exekutorech a exekUční činno5ti (exekučnířád) a o uméně dalších
zákonů, Ve znění pozdějších předpisů, ani Vůčiněmu neníVeden Výkon rozhodnutí a anr

nemá žádnédluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být Vymáháno Ve Výkonu
rozhodnutí pod e zákona č, 99/1963 sb,, občanskéhosoudního řádu, Ve znění pozdějších
předpisů, zákona č, 500/2004 sb., spráVního řádu, Ve Znění pozdějších předpisů, či pod e
zákona č, 280/2009 sb-, daňoVého řádu, Ve znění pozdějších předpi5ů.
9-

Tato smlouva se považuje za uzavřenor-t a nabýVá účinnosti okamžikem ]'ejího podpisu
oběma smluvnírni stranami,

c sYsTENl cZ a,s -

sYsTEM

lT sl!žby pro Vaši budoucnost

Brno. Praha ZLín. Paídubic€, ostrava. PlZeň

v Bfiě, .lne t.|.q tr4q

MUDr. Roman Kraus,

BA, ředitel

c sYsTEM cZ a.ssimona Neča5oVá, předseda před5taVenstVa
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