JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor informatiky
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„HW pro upgrade projektu VDI“

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Obchodní podmínky
Formulář nabídky

Tato výzva k podání nabídek je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v souladu s ustanovením § 27 písm.
a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon).
Podáním nabídky ve výběrovém řízení dodavatel přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k této výzvě. Předpokládá se, že
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace
obsažené ve výzvě a bude se jimi řídit. Údaje uvedené ve výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky.
Kompletní zadávací dokumentace (tj. tato výzva včetně všech příloh) je uveřejněna na profilu
zadavatele na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_18438.html.
1. Údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:

Jihomoravský kraj
Ing. Miroslavem Vaculou, vedoucím Odboru informatiky Krajského
úřadu Jihomoravského kraje

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

DIČ:

CZ70888337

Kontaktní osoba:
Telefon:

Ondřej Hohl, DiS.,
Jihomoravského kraje
+420 541 658 846

E-mail:

hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

ID datové schránky:

x2pbqzq

odbor

informatiky

Krajského

úřadu

(dále jen „zadavatel“)
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota:
Předmětem veřejné zakázky je HW pro upgrade projektu VDI (dle technické specifikace, která je
součástí obchodních podmínek) a prvků infrastruktury. Předmět veřejné zakázky spočívá v dodání
serveru pro virtualizaci, dále v montáži a složení v místě dodání a rovněž v poskytování podpory na
3 roky.
Dodávka zajistí HW pro upgrade projektu VDI do stávající infrastruktury a včetně maintenance.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.990.000,- Kč bez DPH.
3. Doba a místo plnění:
Dodavatel je povinen dodat předmět plnění veřejné zakázky dle podmínek uvedených v obchodních
podmínkách (příloha č. 1 této výzvy).
Předpokládaná doba plnění je listopad 2019 – prosinec 2019.
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
4. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek:
Obchodní podmínky (včetně platebních podmínek) jsou součástí zadávacích podmínek jako příloha č. 1
této výzvy a jsou pro dodavatele závazné.

Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze
v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace,
jiné změny nejsou přípustné.
Návrh smlouvy není povinnou součástí nabídky účastníka. Součástí nabídky účastníka musí být pouze
prohlášení, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a že v
případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli návrh smlouvy
odpovídající jeho nabídce. Toto prohlášení je součástí formuláře nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 2
této výzvy.
5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Zadavatel obdobně jako v ust. § 37 a ustanovení § 73 zákona stanovuje jako podmínky účasti v
zadávacím řízení požadavky na prokázání splnění:
a) základní způsobilosti obdobně jako podle § 74 zákona;
b) profesní způsobilosti obdobně jako podle § 77 zákona;
c) technické kvalifikace obdobně jako podle § 79 zákona.
ad a) Prokázání základní způsobilosti splní dodavatel předložením čestného prohlášení, kterým
dodavatel prohlašuje, že splňuje požadavky dané obdobně jako v ustanovení § 74 zákona. Toto
prohlášení je rovněž součástí formuláře nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Zadavatel
upozorňuje, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba, dále každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Dodavatel ve své nabídce předloží čestné
prohlášení všech osob, které musí splňovat podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona.
ad b) Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán.

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky; zadavatel požaduje zejména předložení výpisu ze živnostenského
rejstříku s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“ či jeho ekvivalent.

ad c) k prokázání splnění technické kvalifikace obdobně jako podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona
zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek obdobného charakteru, jako je předmět
veřejné zakázky (obdobné specifikace, jako je uvedena v technické specifikaci) poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení k; seznam musí zahrnovat minimálně informace o
ceně, měsíc a rok dodávky a kontaktní údaje na osobu objednatele, která zadavateli může sdělit, zda
uvedená dodávka byla řádně poskytnuta. Rovnocenným dokladem k prokázání kritérií technické
kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Za významnou dodávku poskytnutou účastníkem se s ohledem na předmět veřejné zakázky dle
zadávacích podmínek považuje poskytnutí dodávky obdobné specifikace, jako je uvedena v Technické
specifikaci, která je součástí obchodních podmínek (jako příloha č. 1 smlouvy) ve výši alespoň 500.000,Kč bez DPH.
Účastníci doloží v seznamu dodávek poskytnutých účastníkem poskytnutí alespoň 3 významných
dodávek.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje ji dodavatel doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem, uvedeném shora.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost obdobně
jako podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy si zadavatel může od
vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud
již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením (toto prohlášení je
rovněž součástí formuláře nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy).
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Doklady prokazující základní způsobilost obdobně jako podle § 74 zákona a profesní způsobilost
obdobně jako podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
6. Zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění předmětu smlouvy uvedená dodavatelem ve
formuláři nabídky (příloha č. 2 této výzvy).
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku dodavatele.
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých.
Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – obchodních podmínkách.
7. Obsah a způsob podání nabídky:
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro
zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html.
Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v bodu 8. této výzvy.
Pro podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku není vyžadován uznávaný elektronický podpis.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek v listinné podobě.
Nabídka bude obsahovat:
a) vyplněný formulář nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy,
b) doklad o oprávněnosti osoby jednat za účastníka (např. plná moc), pokud právní jednání
nečiní statutární orgán účastníka nebo fyzická osoba, která je sama účastníkem;
c) další náležitosti, pokud to požaduje tato výzva.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
8. Elektronická komunikace a elektronický nástroj E-ZAK:
Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení (vyjma uzavření smlouvy) se provádějí elektronicky,
a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, e-mailem nebo datovou schránkou, nestanoví-li
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění
o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Pokud zadavatel předregistroval dodavatele do
elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně
přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením

registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či
doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.
Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).

příručce:

Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče
a systému a test odeslání nabídky zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve
lhůtě pro podání nabídek.
9. Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.10.2019 v 10:00 hod. Nabídka musí být zadavateli doručena do
konce lhůty pro podání nabídek.
Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se pohlíží, jako by
nebyly podány.
Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné.
10. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou zadavatelem hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny.
Pořadí nabídek bude určeno podle výše celkové nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je
rozhodná její výše bez DPH. V případě, že dodavatel není plátcem DPH, bude hodnocena celková cena
nabídnutá tímto dodavatelem.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska výše
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně
nízká, vyžádá si zadavatel od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši
nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li dodavatel písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího
posuzování a hodnocení.

11. Uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných
vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (včetně všech příloh).
Výzva k předložení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude
vybranému dodavateli ze strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru
dodavatele. Dalšímu dodavateli v pořadí může být výzva k předložení návrhu na uzavření smlouvy
v souladu s touto zadávací dokumentací zaslána poté, co vybraný dodavatel nebo další dodavatel
v pořadí odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou řádnou součinnost,
aby příslušná smlouva mohla být uzavřena. Zadavatel může uvedený postup do uzavření smlouvy
použít opakovaně.
Předložení návrhu na uzavření smlouvy dodavatelem, který nebude odpovídat obsahu nabídky
dodavatele nebo nebude splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na
uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí dodavatele uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky
dle této zadávací dokumentace a zadavatel může uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí.
12. Další podmínky výběrového řízení:

a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Náklady dodavatelů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady
nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a
může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Neodůvodní-li dodavatel
písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy,
nebude-li v žádosti stanovena lhůta delší, nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako
neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.
Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku dodavatele, který nebude splňovat požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadání veřejné zakázky.
Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
V takové případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení
okamžikem jeho uveřejnění.

V Brně dne 24.09.2019

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

S MLOUVA
HW

O DODÁNÍ

PRO UPGRADE PROJEKT U

VDI

______________________________________________________________________
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 499/3, 601 82 Brno
70 888 337
CZ70888337
Komerční banka, a. s., č. ú. 27 - 7491250267/0100
Ondřej Hohl, DiS.
+420 541 65 8846
hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „kupující“)
2. …………………..
-společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………. (např. Krajského
soudu v …, v odd. …., č. vl. …).
nebo
-fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …. č.j.
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení
jednající/zastoupený:
kontaktní osoba:
(dále jen „prodávající“)
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dodání HW pro upgrade projektu VDI, na kterou se přiměřeně
použijí ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) o koupi a § 2586 a násl. občanského zákoníku o smlouvě o díle
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu s názvem „HW pro upgrade projektu VDI“ zadávanou objednatelem jako veřejným
zadavatelem v souladu s ustanovením § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější.
I. ÚČEL SMLOUVY, ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Účelem této smlouvy je dodání HW pro upgrade projektu VDI a odpovídající infrastruktury
v rozsahu vedeném rozsahu v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy
a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran
při plnění předmětu smlouvy.
2) Pro plnění předmětu této smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k
veřejné zakázce, a to zadávací dokumentace včetně všech příloh vztahujících se k předmětu
této smlouvy a nabídka dodavatele.
3) Dodavatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky,
přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné
plnění jeho závazků podle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že plnění na základě této

smlouvy bude poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu
se svou nabídkou.
4) Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této
smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou
nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž
ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
5) Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z
platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. Dodavatel prohlašuje, že jím
poskytované plnění je prosto práv třetích osob a zejména neporušuje autorská nebo
průmyslová práva třetích osob. Pokud by kterékoli z těchto prohlášení dodavatele
neodpovídalo skutečnosti, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škody,
která mu vznikne porušením práv třetích osob a uplatňováním jejich nároků s tím spojených,
v plné výši.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele dodat a instalovat HW pro projekt VDI,
specifikovaný v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy, přičemž se zavazuje:
a) dodat objednateli server pro virtualizaci, tj. zařízení specifikovaná v technické specifikaci,
která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen
„zařízení“), řádně, tj. úplně a bez vad je předat objednateli a zajistit v místě plnění montáž
a složení, instalaci softwaru, odzkoušení funkčnosti a zprovoznění; a
b) poskytovat na dodané a instalované zařízení technickou podporu (dále také jen „podpora“
nebo „služby“); to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v technické specifikaci, která
je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve které je obsažena
detailní specifikace předmětu smlouvy.
2) Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít plnění uvedené v odst. 1 tohoto článku a
zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté plnění podle odst. 1. tohoto článku smlouvy (dále také
jen „plnění“) dohodnutou cenu za podmínek uvedených v článcích IV. a V. této smlouvy.
III. DODACÍ PODMÍNKY
1) Dodavatel dodá zařízení a uvede ho do provozu dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 30 dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy Přesný termín dodání je dodavatel povinen sdělit
prokazatelně oprávněnému zástupci objednatele emailem minimálně pět pracovních dnů
předem. Termín dodání bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 17:00
hod.
2) Místem plnění je pracoviště objednatele – Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno - střed.
3) Kontaktní osobou za objednatele je: DiS. Ondřej Hohl, email: hohl.ondrej@krjihomoravsky.cz, tel.: +420 541 658 859.
4) Kontaktní osobou za dodavatele je XXXXXXXXXXXXXX, tel.: , fax: , mail:
5) Dodavatel je povinen spolu se zařízením předat objednateli tyto doklady:
a) veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání se zařízením a k jeho řádnému užívání (např.
záruční listiny, licenční smlouvy, instalační média apod.);
b) veškerou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení.
IV. CENA
1) Celková cena za plnění uvedené v článku II odst. 1. této smlouvy (dále jen „cena“)
****,- Kč

Bez DPH
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DPH

****,- Kč

Včetně DPH

* ***,- Kč

2) K ceně bez DPH bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
3) Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady
na poskytování plnění podle této smlouvy, včetně potřebného softwaru, montáž a složení,
odzkoušení a zprovoznění v místě plnění a veškeré cenové vlivy v průběhu plnění, licenčních
poplatků, správních poplatků a nákladů na daně a pojištění, jakož i ceny za služby a dodávky,
které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nebo v této
smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné
poskytování plnění podle této smlouvy.
4) Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností po uzavření této smlouvy.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Cena díla bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti
faktury je sjednána na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Přílohou bude kopie
protokolu o předání a převzetí díla.
2) Faktura je uhrazena odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.
3) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či
opravenou.
4) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email
faktury@kr-jihomoravsky.cz po protokolárním předání předmětu plnění objednateli.
5) Zálohové platby se nesjednávají.
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
1) Plnění podle článku II odst. 1 písm. a) této smlouvy se považuje za řádně poskytnuté jeho
předáním a převzetí bez výhrad objednatelem v protokolu o předání (dále jen „předávací
protokol“).
2) Dodavatel je povinen předložit objednateli předávací protokol a veškeré další případně
potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality plnění poskytnutého podle této smlouvy.
3) Převzetí plnění bez výhrad je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny plnění
5) Objednatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich převzetí, a to dle
příslušných sériových čísel, a právo podpisu předávacího protokolu, osvědčujícího převzetí
dodávky, až po ověření původu výrobku u výrobce.
VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1) Dodavatel se zavazuje:
a) poskytovat objednateli plnění řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy a s
platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou
odbornou péčí, prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob, a to
po celou dobu trvání této smlouvy, zjistí-li objednatel, že dodavatel plní v rozporu se svými
povinnostmi stanovenými touto smlouvou, nebo neplní řádně, je objednatel oprávněn
zastavit plnění a požadovat na dodavateli odstranění vad;
b) dodržovat pokyny a interní předpisy objednatele ve vztahu k bezpečnosti a provozu
informačního systému objednatele;
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c) předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a
programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování plnění
podle této smlouvy;
d) poskytovat plnění podle této smlouvy tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen
provoz v místech plnění;
e) i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této
smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na
předmět plnění veřejné zakázky a na znalosti dodavatele považovat za součást plnění
veřejné zakázky; v případě, že činností dodavatele vznikne objednateli škoda na majetku,
který spravuje, je dodavatel povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli, který
škody vyčíslí; dodavatel je povinen takovou škodu uhradit ve lhůtě 30ti kalendářních dnů;
f) zajistit, aby všechna zařízení a výrobky, které jsou předmětem plnění byly zcela nové,
byly oprávněně uvedeny na trh v EU, nebo pocházely z autorizovaného prodejního kanálu
výrobce, měly plnou záruku od výrobce, byly mezi sebou plně kompatibilní, byly
podporovány výrobcem a byly součástí servisního a podpůrného programu výrobce pro
Českou republiku, obsahovaly licenci na používání příslušného softwaru, byly v databázi
výrobce uvedeny jako nabízená/prodaná objednateli a objednatel byl veden jako první
majitel a uživatel zboží, byly určeny pro provoz v České republice, aby objednatel měl
přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své
podpory poskytuje;
g) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a
které budou přítomny v prostorách míst plnění, dodržovaly všechny bezpečnostní a
provozní předpisy; dodavatel je povinen poskytovat plnění pouze osobami, které byly
prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce, jiné než řádně proškolené osoby nesmí
plnění poskytovat;
h) bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním;
i) veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech; dodavatel
nese odpovědnost původce odpadů;
j) udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, dodržovat veškeré technické a právní předpisy
zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, apod.
k) zajistit, aby do areálu objednatele vjížděla pouze vozidla dodavatele s materiálem nutným
k poskytnutí plnění, vjezdy a výjezdy vozidel dodavatele do areálu budou evidovány;
objednatel je oprávněn provést kontrolu vjíždějících vozidel; vozidla smějí být odstavena
pouze na místech stanovených objednatelem
l) v případě plurality osob na straně dodavatele se tyto osoby zavazují, že budou vůči
objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
plněním této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této
smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
2) Objednatel se zavazuje:
a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou nezbytnou součinnost
potřebnou k naplnění účelu této smlouvy;
b) převzít od dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění ve smyslu této smlouvy.
VIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Práva objednatele z vadného plnění
Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy. Objednateli vznikají práva z vadného plnění v době předání
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a převzetí. Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od
obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Záruka za jakost
Dodavatel poskytuje na poskytnuté plnění záruku za jednotlivá plnění v souladu s technickou
specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání.
Dodavatel je povinen odstranit vady plnění, tj. odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu plnění k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční
lhůty. Dodavatel není povinen odstranit vady plnění způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele práva z poskytnuté záruky písemně. Dodavatel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
V případě prodlení dodavatele s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Sjednává se úrok z prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
Ke smluvní pokutě či úroku z prodlení bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21
dnů.
Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní
pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty
vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
IX. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě:
a. plnění, které je v rozporu se sjednanými požadavky,
b. prodlení dodavatele s termínem plnění o 10 pracovních dnů;
c. zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je dodavatel.
3. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a. zahájení insolvenčního řízení, kde dlužníkem je objednatel;
b. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 90 dnů.
4.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně
s účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.

Tato smlouva se řídí občanský zákoníkem.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními
stranami.
V případě pochybností je za den doručení považován třetí den ode dne odeslání písemnosti.
Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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5.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu s odst. 9 tohoto článku.
6. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel
dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na profilu zadavatele Jihomoravského kraje, tj. objednatele.
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení
§ 1978, § 2595, §2605 odst.1 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Brně dne .................

V …….………. dne ................

_______________________________
objednatel
Jihomoravský kraj
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šimkem
hejtmanem Jihomoravského kraje

______________________________
dodavatel
……………………………
zastoupený
……………………………
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Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace
Všechny upgrady (HW i SW komponent) musí být realizovatelné bez přerušení provozu

4x Dvousocketový server do blade šasi HPE Synergy 12000
Z důvodů doplnění do již stávající infrastruktury je nutné dodržení architektury procesoru
(Intel® Xeon® Gold 6154 Processor) kompatibility se stávajícími servery HPE Synergy
480 Gen10.
2x CPU s 18 core na server Intel® Xeon® Gold 6154 Processor
Alespoň 8x 64GB DDR4 DIMM o frekvenci alespoň 2400MHz s možností rozšíření na
trojnásobek pomocí stejných modulů
2x SSD min 240 GB
SAS HW řadič umožňující RAID-1 a 0
Konvergovaná konektivita do LAN/SAN s celkovou propustností min 40Gbit active-active
anebo 2x 40Gbit v případě active-passive řešení (hodnoty full duplex).
Z důvodů doplnění do již stávající infrastruktury je nutné dodržení architektury

Služby
Support na 3 roky v režimu 24x7 s odezvou na místě do 4hodin od nahlášení případu
anebo do 2hodin od ukončení diagnostiky.

