Odbor Útvar tajemníka
Vyřizuje
Mgr. Petra Svačinová
telefon
+420 573 321 307
e-mail
petra.svacinova@mestokm.cz
datum
28. prosince 2021
číslo jednací MeUKM/109508/2021
spis. značka MeUKM/107129/2021
poř. č.
IN – 49/2021

Poskytnutí informací
Dne 13. 12. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává
v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí
poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o
poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné
smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku.
V případě kdy jsou data uchovávaná externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či
externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se
zprostředkovatelem externího uložení dat.

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření odboru informačních technologií
sdělujeme následující:
Město Kroměříž uchovává uložená data na vlastních serverech. Přikládáme předmětnou kupní
smlouvu.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka

SML/242/2019

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Kupující

Město Kroměříž

se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce

Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž
00287351
Není plátce DPH
Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

dále jako „kupující“ a
Prodávající
DC4 CZ, a. s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou
značkou oddíl B, vložka 6222
se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený
bankovní spojení
číslo účtu

Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž
29242681
CZ29242681
xxx, xxx
xxx
xxx

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení
veřejné zakázky nazvané „Obnova technologického centra města Kroměříže“

Článek 2
Zmocněné osoby
1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec
b) zástupci kupujícího ve věcech technických: Ing. Pavel Kopecký, zástup Jaroslav Dratva
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech technických: xxx
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná
od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.
Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy
1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne
20.05.2019 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
a) Příloha č. 1 Technická specifikace
b) Příloha č.2_cpu_benchmark.jpg
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem
smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího
řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy
provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení
zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a
nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na kupní cenu
prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.
Článek 4
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka dvou fyzických serverů, diskového pole včetně
implementace a migrace současných virtuálních serverů, včetně dohodnutých záručních
podmínek a převedení vlastnických práv k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a
za podmínek stanovených v této smlouvě.

Článek 5
Doba a místo plnění
1. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do sídla kupujícího na adresu: 1. máje 3191,
767 01 Kroměříž.
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2. Zboží bude dodáno v níže uvedeném termínu, dle harmonogramu viz. příloha č.1.
V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
Termín zahájení plnění: červen 2019
Termín ukončení plnění: říjen 2019
3. Termíny harmonogramu budou prodávajícím oznámeny telefonicky nebo e-mailem
nejméně 5 pracovních dní předem a to zástupci kupujícího ve věcech technických.
Článek 6
Všeobecné dodací podmínky
1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním
omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné
výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní
údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a
přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla a dobu záruky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu
požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen
dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné dodaní díla a 50 denní poimplementační podpoře proběhne akceptační řízení.
Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:
Akceptováno bez výhrad
V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani
nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez
výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.
Akceptováno s výhradami
V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se
smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující
do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany
protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.
Neakceptováno
V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily
v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se
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dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu
smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu
se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad a nedodělků vyzve kupující
prodávajícího k provedení nové kontroly.
8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol (implemetnační
dokumentace). Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol (implemetnační
dokumentace), ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Akceptační
protokol (implemetnační dokumentace) bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a
kupujícího, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol (implementační
dokumentace) týká, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy
oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu
(implemetnační dokumentace) obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních
předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na
plnění vztahují.
10. Předání díla proběhne po:
a. zaškolení obsluhy objednatele;
b. předání implementační dokumentace;
c. otestovaní zálohování a obnova virtuálních serverů a granulární obnova dat;
d. otestovaní krizových scénářů.
Článek 7
Kupní cena
1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v soupisu
prací s výkazem výměr (příloha č. 1), činí
Celková cena v Kč bez DPH
DPH v Kč samostatně
Celková cena v Kč včetně DPH

1 664 600 Kč
349 560 Kč
2 014 166 Kč

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění
dle této smlouvy a je dohodnuta jako smluvní a pevná.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že
v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu.
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Článek 8
Platební podmínky
1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě
daňového dokladu (faktury). Bude vystavena konečná faktura po akceptaci bez výhrad
poimplementační podpory.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy
bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 7 této smlouvy,
který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu
s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě
kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o
účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit
ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
číslo faktury,
číslo smlouvy,
den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
soupis dodaného zboží vycházející z výkazu výměr,
razítko a podpis oprávněné osoby,
konstantní a variabilní symbol,
protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
akceptační protokol,
místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátí-li zadavatel vadnou
fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky
z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.
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Článek 9
Záruka
1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání
kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží
vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí
odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv
odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným
plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho
veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým
účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami
veřejné zakázky záruku v délce:
a. Servery - záruka 7 let garantována výrobcem HW, oprava do druhého pracovního
dne.
b. Storage - záruka 7 let garantována výrobcem HW, doba reakce do 4 hodin.
5. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně
poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční
doby.
7. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně
telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
8. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: podpora@dc4.cz, nebo
v pracovní době telefonicky na telefonním čísle 720 977 644. Servisní případ se považuje
za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového
potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky
poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za
nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
9. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 do 17:00, a to v pracovních
dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
10. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:


nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě
předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;



násilné či svévolné poškození předmětu plnění;



neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
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vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.

11. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění
této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v
nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud
nebude dohodnuto jinak.
12. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a
technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o
této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této
skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta
jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem
majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby
nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
Článek 10
Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:
1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči
majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v
souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě,
kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či
ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od
smlouvy, takto:
a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již
uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné
lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od
této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím
není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
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Článek 11
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. V případě nedodržení harmonogramu prací způsobené zhotovitelem, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti článku 12 Ochrana informací této
smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ.
3. Kupující zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou
po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení
č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost sankcí se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na
základě své vůle upustit.

Článek 12
Ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje, že zachová citlivé informace týkající se vnitřních záležitostí
smluvních stran a předmětu plnění smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo
poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto
ustanovením dotčena.
2. Smluvní strany budou považovat za citlivé informace:
 informace jako citlivé označené;
 informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná
o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o objednateli,
které by mohly z povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí
v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací
zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady mající charakter citlivé informace
poskytnuté mu objednatelem proti odcizení nebo jinému zneužití.
5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém
je v závazkovém vztahu zavázán sám.
6. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich
případných dodatků a seznamu subdodavatelů v souladu se zákonem. Splnění této,
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jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti
informací.
7. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než
porušením ustanovení tohoto odst. ze strany zhotovitele;
 které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím
těchto informací od objednatele;
 které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
Za prokázané porušení ustanovení v tomto čl. má druhá smluvní strana právo požadovat
náhradu takto vzniklé škody
Článek 13
Vyšší moc
Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za
neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle
na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a
revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.
Článek 14
Odpovědnost za škody
Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu
porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto
ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno
okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 15
Další ujednání
1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem 3. bodu harmonogramu prací.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo
uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude
s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
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6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.

Článek 15
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném
znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými,
očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
3. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění
smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, a dalších nezbytně nutných dokumentů na
profilu zadavatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je kupující oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem,
přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, včetně osobních údajů a citlivých údajů.
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Prodávající souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) kupujícím. Souhlas uděluje prodávající na dobu neurčitou. Osobní
údaje poskytuje dobrovolně.
8. Kupní smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující
obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a. Příloha č. 1 – technická specifikace
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné
vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

V Kroměříži dne 20. 6. 2019

………………………………………….
za kupujícího
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

V Kroměříži dne 17. 6. 2019

………………………………………….
za prodávajícího
xxx
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Příloha č.1 Kupní smlovy

Obnova technologického centra
Stávající stav TC:



3x server (2x Dell PowerEdge R710, 1x Dell PowerEdge R510);
2x diskové pole (MD3600, 2 TB (raid 6) + 7 TB (raid 6)).

Stávají TC je založeno na virtualizační platformě VMware s licencí typu vSphere 6.0 Essentials pro tři
fyzické servery, každý s dvěma procesory. Nastaveno tak, že dva servery (PowerEdge R710) jsou v HA
(High Availability) a třetí jako Backup/Management host. Technologické centrum zahrnuje 50
virtuálních serverů převážně na Win2008.
Nový stav:
V rámci obnovy jde o kompletní zprovoznění 2 nových serverů (v HA) a propojení s novým diskovým
polem (pomocí SAS řadičů). Jako třetí server bude použit jeden ze stávajících serverů (R710) a stávající
diskové pole (MD 3600). Ty budou vzájemně propojeny a budou sloužit pro řízení hostů (Vcenter),
zálohování a replikaci virtuálních strojů pomocí softwaru Veeam.
Součástí díla je:










Instalace nových serverů a diskového pole do TCMK a propojení se současným serverem R710
a polem MD 3600.
Kompletní zprovoznění HW.
Instalace veškerého potřebného SW (jednotlivé hosty vSphere 6.7 a vCenter 6.7 Essentials pro
tři fyzické servery, každý s dvěma procesory nebo vyšší verzi pokud bude v tu dobu vydána) –
nákup licencí Vmwaru není součástí dodávky.
Migrace stávajících virtuálních serverů, včetně všech dat z původních serverů do nových.
Dodavatel si zajistí veškerý potřebný HW a SW pro migraci.
Migrace kritických virtuálních serverů (10 ks, 3TB dat) a instalace šesti virtuálních mikrotiků
proběhne během víkendu. Migrace musí proběhnout přes víkend tak, aby neohrozila běh
úřadu.
o Zadavatel nemá technické prostředky pro souběžné zapojení nových a stávajících
serverů do sítě.
o Ostatní servery budou migrovány postupně.
Zaškolení obsluhy objednatele.
Implementační dokumentace.
o Obsahem dokumentace bude minimálně:
 textový popis řešení jako celku;
 schéma zapojení HW;
 výrobce a typ zařízení;
 přístupové údaje nastavené při implementaci – přehledová tabulka musí
obsahovat veškeré přístupové údaje k jednotlivým komponentám a jejich
managementu tak, aby zadavatel měl po převzetí řešení neomezený přístup
ke všem jeho částem;
 kontaktní informaci na technickou poimplementační podporu;
1







kontaktní informace na servisní pracoviště zajišťující podporu jednotlivých HW
komponent;
všechny funkcionality, které jsou využity, musí být zdokumentovány, tak aby
zaškolený uživatel byl s nimi podle dokumentace schopný pracovat.

Otestování:
o zálohování a obnova virtuálních serverů a granulární obnova dat;
o krizových scénářů jako je:
 výpadek elektrické energie, automatické vypínaní virtuálních serveru
a následně postupné startování;
 výpadek serveru v HA;
 migrace virtuálních mikrotiků.
Poimplementační podpora - po dobu 50-ti dnů od předání nové infrastruktury do užívání musí
dodavatel zajistit součinnost při ladění infrastruktury a případné řešení problémů následujícím
způsobem. Dodavatel si zajistí nepřetržitý monitoring HW komponent tak, aby mohl včas
zajistit výměnu vadných dílů a případně vyjednat opravy napřímo se servisní podporou
výrobce. Dodavatel bude nepřetržitě 24/7 monitorovat stav vytížení jednotlivých HW
komponent včetně teploty, vytížení CPU, operační paměti, kapacity pevných disků, odezvu při
zápisu a čtení na diskové jednotky. Dodavatel bude řešit chyby a požadavky nahlášené
objednatelem, které souvisí se změnou HW a implementací SW s reakční dobou jednu hodinu
od vzniku požadavku nebo vzniku jakéhokoliv incidentu na monitorovaných zařízeních.

Bližší vymezení zakázky:




Veškeré servery a diskové pole budou od jednoho výrobce.
Veškerý dodaný HW bude nový určený k prodeji v ČR.
2 kusy serverů:
o Požadované parametry každého z obou hlavních serverů:

Server

Výrobce: DELL typ: POWEREDGE R740

Číselná hodnota nebo
výraz "Ano" potvrzení požadavku

1.

Velikost 2U, přístup ke všem komponentám serveru není nutné
nářadí
Dvousocketový systém osazený dvěma 8-jádrovými procesory (16
jader celkem), L3 cache alespoň 24,75 MB, takt alespoň 3.2 GHz,
podpora DDR4 2666 MHz (více jak 18 000 bodů v benchmark testu viz. Příloha č. cpu_benchmark)
Celková paměť alespoň 384 GB typu RDIMM 2666MT/s
(registrované moduly DIMM DRR4 ECC), sestavena z modulů o
velikosti 32GB/kus, tak aby počet obsazených slotů se rovnal počtu
volných slotů
Server musí podporovat min. 8x 2,5“ disky SAS nebo SATA pro
budoucí osazení disky
Řešení musí mít plnou podporu výrobce serveru (včetně záruk) a
nabízené virtualizace a být navrženo s ohledem na zatížení v
serverovém provozu (enterprise prostředí), diskový radič typu SAS i
SATA, podpora min. RAID – 0, 1, 5, 10, 50
Redundantní microSDHC karta (2x 16GB – pro instalaci vmWare).
Redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů
výkonu a spotřeby v BIOSu (alespoň 750W)

ANO

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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ANO

ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

8.
9.
10.
11.

Rozšiřující dvouportový řadič SAS 12Gbps HBA
4x 10Gb ethernet ports
4x 1Gb ethernet ports
Rackové ližiny a rameno pro kabeláž na zadní straně serveru, bezel
s LCD
Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující
následující management funkce a vlastnosti: web GUI a dedikovaná IP
adresa a port, vzdálená konzole přes webové rozhraní s podporou
HTML5, sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav,
chybové sensory), error alerty (server reset, kritické sensorové
hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd., IPv6, server reset,
reboot, power-on/off/cycle, power management vlastnosti
Záruka 7 let garantována výrobcem HW, oprava do druhého
pracovního dne

12.

13.



ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

1 kus storage:

Storage

Výrobce: DELL typ: SCv3020

Číselná hodnota nebo
výraz "Ano" potvrzení požadavku

1.
2.
3.
4.
5.

Velikost 3U, přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí
30 pozic pro 2,5“ disky
Osazeno 8x 1.92TB, SAS, SED RI SSD a 10x 2.4TB 10KN, IS12, 2.5
2x IO, 12Gb SAS, 4 port
Pole musí mít minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v
režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově
rovnocenné
Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné
proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo
propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu.
Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 220 disků,
pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO
karty či licence.
Podpora polí RAID: Pole RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 a RAID 10 DM
(dvojité zrcadlení); libovolná kombinace úrovní RAID v jediném poli
Funkce Thin Provisioning, Zero Detection, UNMAP/TRIM
Nabízené pole musí podporovat následující funkce pro případný
budoucí upgrade:
• Funkce automatického tieringu, přemisťování datových bloků mezi
různými typy RAID podle jejich využití
• Funkce automatického tieringu, přemisťování datových bloků mezi
různými typy disků podle jejich využití
• Velikost bloku pro automatický tiering 512KB / 2MB / 4MB
• Funkce min. komprese anebo deduplikace dat s možností replikace
na vyšší nebo nižší modely nabízené řady
• Funkce asynchronní a synchronní replikace s možností replikace na
vyšší nebo nižší modely nabízené řady.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

6.

7.

8.
9.
10.
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ANO

ANO

ANO
ANO
ANO

11.
12.
13.
14.

4x 12Gb HD-Mini na HD-Mini SAS kabel, délka alespoň 2m
Součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž a příslušenství pro
zapojení a zprovoznění diskového pole
Podpora nabízené serverové virtualizace a kompatibilita se serverem
Záruka 7 let garantována výrobcem HW, doba reakce do 4 hodin

ANO
ANO
ANO
ANO

Harmonogram:
1. podpis smlouvy;
2. instalace maximálně do 45 dní od podpisu smlouvy, D + 45 (počet dní může být menší);
3. migrace kritických systémů maximálně 2 dny během víkendu, D + 47 (počet dní může být
menší);
4. migrace maximálně 5 dní, D + 52 (počet dní může být menší);
5. poimplementační podpora 50 dní, D + 102.
Počet dnů u bodů 2,3,4 může být kratší, o to se zkrátí i celkový čas plnění.
K bodům 2,3,4,5 harmonogramu bude vyhotoven protokol o ukončení etapy.
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