Smlouva o dílo
č. objednatele: 564/2020/PMDP
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
dále jen „smlouva“

Společnost:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:
zapsána:
zastoupena:

Plzeňské městskédopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
252 20 683
CZ25220683

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

dáte jen 'objednatel'' nebo též „PMDP"
a
Společnost: C SYSTEM CZ, a.s.
se sídlem:
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
bank. spojení:
číslo účtu:
zapsána:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576
zastoupena:
Mgr. Romanem Klimusem, předsedou představenstva
dále jen „zhotovitel"
dále jen též společně „smluvní strany "
Preambule
S ohledem na skutečnost, že:
" tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na Interní zakázku realizovanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání Interní zakázky
s názvem „Obměna serverové infrastruktury včetně následné podpory";
° v rámci předmětného zadávacího řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka
zhotovitele;
■ zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k plnění nezbytné;
n

zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne
uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v podmínkách interního zadávacího řízení, které
objednatel stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná odměna a způsob plnění smlouvy
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

■ objednatel má zájem o obměnu současné konsolidované serverové infrastruktury s ohledem na snadnou
rozšiřitelnost pro pokrytí očekávaných budoucích nároků na výkonnost celého systému, včetně implementace,

dodávku H W. SW, převod dat ze staré serverové infrastruktury na novou (přesun virtuálních serverů v VMware
vSphere) a souvisejících služeb s postupným plněním a o demontáž stávající serverové infrastruktury, vše dle
jednotlivých etap a technických požadavků, jejichž bližší vymezení je uvedeno v čl. I odst. I této smlouvy
(dále jen "Dílo"\,
■ zhotovitel má v úmyslu navrhnout, zhotovit a předat objednateli Dílo a dále je pro objednatele
udržovat, spravovat a rozvíjet,
se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy o dílo je projekt obměny současné konsolidované serverové infrastruktury s ohledem na
snadnou rozšiřitelnost pro pokrytí očekávaných budoucích nároků na výkonnost celého systému, dodávka HW,
SW. převod dat ze staré serverové infrastruktury na novou (přesun virtuálních serverů v VMware vSphere) a
souvisejících služeb s postupným plněním v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy. Podrobné detaily dodávky
zboží a služeb včetně cen jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy - Seznam dodávaného zboží a jeho
specifikace, seznam dodávaných služeb. Přílohu č. 2 doplní zhotovitel, a to v návaznosti na cenovou nabídku
učiněnou dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci k Interní zakázce.
2. Hardwarová část řešení musí být založena na serverové technologii „blade“ nebo obdobné, která splňuje
požadavky na standardizaci a jednoduchou rozšiřitelnost.
3. Softwarová část řešení musí využívat stávající licence virtualizačního prostředí VMware vSphere Enterprise,
které má zadavatel v současnosti zakoupené včetně podpory a nároku na nové verze (VMware support and
subscription). U nových serverů se předpokládá nasazení verze OS ESXi aktuální v době implementace.
4. Dílo bude dodáno s ohledem na maximální využití stávajících zdrojů souvisejících se serverovou
infrastrukturou, které jsou ještě v záruce nebojsou v režimu tzv. postwarranty (rámy a datové rozvaděče pro
montáž serverů, zálohovací knihovna, několik novějších rackmount HW serverů apod.).
5. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli na základě této smlouvy o dílo zboží a služby specifikované v této
smlouvě a jejích přílohách, v termínech podle přílohy č. 3 smlouvy a dále se zavazuje za podmínek této
smlouvy převést na objednatele vlastnické právo k tomuto zboží. Objednatel se zavazuje zboží odebrat a
zaplatit kupní cenu. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potvrzení lokálního zastoupení výrobce,
že dodávané zboží dle této smlouvy, je nové a nepoužité a určené pro trh v EU.
6. V případě rozporu mezi dodávkou H W/SW požadovanou v Zadávací dokumentaci a specifikovanou v příloze
č. I platí požadavek ze Zadávací dokumentace. Případné narovnání stavu jde na vrub zhotovitele.
Článek II.
Místo a doba plnění smlouvy, časový harmonogram
1.

Místem plnění smlouvy jsou prostory objednatele, a to včetně všech provozoven objednatele na území města
Plzně.

2.

Zahájení doby plnění: 1. 12. 2020.

3.

Mezní termín pro ukončení plnění: 31. 3. 2021; plnění bude probíhat postupně dle schváleného
harmonogramu. V případě, že se objednatel rozhodne nerealizovat v tomto termínu „disaster recovery", je
oprávněn požadovat jeho implementaci nejpozději do 30. 6. 2022 - v tomto případě je objednatel oprávněn,
a zároveň povinen, svůj požadavek na odloženou dodávku sdělit zhotoviteli po uzavření této smlouvy a
dodávku požadovat (objednat) nejpozději 4 měsíce před požadovaným termínem dodání. O tomto smluvní
strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě.

4.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínech uvedených v „Časovém harmonogramu“, který předložil
v rámci své nabídky do interního zadávacího řízení a který je Přílohou č. 3 této smlouvy.

5.

Pokud
se z důvodu
na straně objednatele (např.
při
nedokončení zadávacího řízení
do 30. 11.2020) posune okamžik nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, automaticky dojde k posunutí termínu doby
plnění a všech sjednaných dílčích termínů, a to přesně o počet dnů, o který Smlouva o dílo nabyla účinnosti
déle.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí a akceptování Díla alespoň 5 pracovních dnů přede
dnem uplynutí lhůty pro řádné dokončení Díla, dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. Nebude-li zhotovitelem
splněna některá z povinností uvedených v odstavci 1 článku 1 smlouvy, je objednatel oprávněn Dílo nepřevzít.
Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele převzít Dílo s výhradami ve smyslu ust. § 2605 občanského
zákoníku. Převezme-li objednatel Dílo s výhradami, je zhotovitel povinen odstranit objednatelem vyhrazené
nedostatky postupem dle odst. 7, resp. 8 tohoto článku smlouvy.
7. Pokud je v akceptačním protokolu uveden výrok „Akceptováno“, zhotoviteli vzniká právo fakturovat odměnu
dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn uvést v akceptačním protokolu výrok „Akceptováno s výhradou“
v případě, že Dílo vykazuje nedostatky, které však nejsou zásadní povahy a které lze odstranit ve lhůtě do pěti
pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu, pokud nebude mezi zhotovitelem a objednatelem
písemně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn uvést v akceptačním protokolu výrok „Neakceptováno“
v případě, že Dílo vykazuje vážné nedostatky bránící jeho užívání jako celku, tj. Dílo je v rozporu s požadavky
této smlouvy či jejích příloh. Pokud ze strany objednatele nedojde k Akceptaci, je objednatel povinen uvést do
akceptačního protokolu důvody, pro které Dílo nepřebírá.
8. V případě převzetí Díla s výrokem „Akceptováno s výhradou“, je zhotovitel povinen v akceptačním protokolu
uvedené nedostatky nebo výhrady odstranit nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podpisu
akceptačního protokolu, pokud nebude písemnou dohodou smluvních stran sjednáno jinak.
9. V případě, že ze strany objednatele nedojde k Akceptaci, tj. v akceptačním protokolu bude uveden výrok
„Neakceptováno“, je zhotovitel povinen zjednat nápravu k odstranění výhrad uvedených
v akceptačním protokolu ve lhůtě 14 kalendářních dní, pokud nebude písemnou dohodou smluvních stran
sjednáno jinak. Ke změně dohodnutých termínů splnění Díla však nedochází. Po odstranění výhrad je zhotovitel
povinen zahájit novou Akceptační proceduru dle podmínek a postupem uvedeným v tomto článku.
10. Nebude-li zboží nebo služby dodáno/dodány opakovaně ve lhůtě stanovené harmonogramem v Příloze č. 3, je
objednatel oprávněn uplatnit sankce podle této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
11 .Objednatel je na základě podmínek Zadávací dokumentace oprávněn neobjednat a neodebrat od prodávajícího
žádné zboží. Objednatel je oprávněn objednat nebo odebrat i pouze část předpokládaného počtu zboží dle
Přílohy č. 1. a to bez jakéhokoliv nároku zhotovitele na náhradu škody, ušlý zisk či jakékoliv sankce a bez
práva zhotovitele odstoupit od této smlouvy.
12. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění
jednotlivých etap, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i
ukončení doby plnění. V případě posunutí ukončení doby plnění z důvodu zdržení na straně objednatele musí
být sepsán zápis s odůvodněním, oboustranně podepsaný smluvními stranami a na základě tohoto bude ke
smlouvě uzavřen dodatek.

Článek III.
Cena a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně dokončené Dílo smluvní odměnu v celkové maximální výši
Kč bez DPH. přičemž konečná výše odměny zhotovitele je závislá na skutečně realizovaném
rozsahu Díla dle této smlouvy. Detailní cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy a vychází
z nabídky zhotovitele, coby vybraného dodavatele Interní zakázky.
2. K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů v okamžiku plnění.
3. Odměna je dle dohody smluvních stran sjednána jako maximální a konečná, obsahující veškeré náklady a
odměny spojené se zhotovením Díla, přičemž jakékoli dle této smlouvy vzniklé vícenáklady jdou ktíži
zhotovitele. Fakturace dodávek H W a SW včetně souvisejících služeb bude realizována po dokončení a předání
Díla objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na odměnu nejdříve den následující po oboustranném
podpisu akceptačního protokolu s výrokem „Akceptováno" nebo „Akceptováno s výhradou1'. Daňový doklad
(faktura) bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č.
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Na daňovém dokladu musí být výslovně uvedeno číslo této smlouvy.
Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný akceptační protokol.
5. Datem zdanitelného plnění je datum uvedené na akceptačním protokolu. Splatnost daňového dokladuje 30 dní
ode dne jeho vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení objednateli.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na emailovou adresu faktury@pmdp.cz ve formátu ISDOC
nebo PDF.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
8. Odměnu se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit formou bankovního převodu na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy. Smluvní cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel, proti
fakturované částce.
10. Pro případ prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazením odměny ve smyslu předchozích odstavců je
zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení 0.05 % ze sjednané odměny za každý den prodlení.
1 l.V případě prodlení zhotovitele s dodávkami dle harmonogramu v Příloze č. 3 prostých vad a nedodělků, bude
zhotovitel povinen platit objednateli pokutu ve výši 0,05% z hodnoty dodávky za každý den prodlení.
Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo za podmínek dle této smlouvy. Dílo musí odpovídat technickým
požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1, v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, musí být bez jakýchkoliv
vad a v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, přičemž musí platit, že Dílo splňuje
požadavky na systém ochrany bezpečnosti informací podle platné právní úpravy v okamžiku jeho případné
instalace.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou
součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
a) poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, a to
nejpozději do dvou pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak;

b) zajištění zástupců objednatele, kteří budou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy spolupracovat se
zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům
souvisejícím s plněním předmětu této smlouvy.
3. Objednatel nabude vlastnického práva k Dílu okamžikem podpisu akceptačního protokolu s výrokem
„Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“.
4. Zhotovitel i objednatel se zavazují využít ke splnění předmětu této smlouvy pouze osob uvedených v Příloze
č. 4 této smlouvy. Pokud zhotovitel bude Dílo realizovat prostřednictvím poddodavatelů, musí tito odpovídat
těm, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, coby vybraného dodavatele Interní zakázky. Změna členů týmu
u zhotovitele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Obě smluvní strany se
zavazují zajistit, že každý člen jejich týmů, popř. poddodavatel bude podřízen plnění povinnosti o zachování
důvěrných informací dle níže uvedeného.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho
pověření pracovníci do styku s osobními údaji ve smyslu obecně závazných právních předpisů týkajících se
ochrany osobních údajů (vě. GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. V takovém případě zároveň spolu smluvní strany
uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů.
Článek V.
Další podmínky
1. Všechny dodávané HW komponenty budou umístěny ve stávajících 42U 19“ montážních rámech, hloubky
1000 mm.
2. Napájení pro všechny komponenty bude zajištěno objednavatelem a to jednofázové 230V max. 16A najeden
jistič (v lokalitách je dostupné napájení více okruhy, každý s 16A jističem).
3. Společně s dodávkou řešení konsolidovaného prostředí budou vyškoleni zaměstnanci IT oddělení dle zadávací
dokumentace. Věcný a časový harmonogram školení je zhotovitel povinen zapracovat do implementačního
postupu.
Článek VI.
Servisní podpora řešení, záruka za dílo a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli od okamžiku podpisu akceptačního protokolu s výrokem
„Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ servis a podporu řešení, v rozsahu a za podmínek uvedených
v servisní smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců nebo delší dle specifikace v Příloze č. 1. tj. že
Dílo bude po tuto dobu odpovídat této smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu
akceptačního protokolu s výrokem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou". Záruční oprava se bude
vždy řešit v místě instalace Díla.
3. Objednatel je povinen ohlásit zhotoviteli záruční vady dle podmínek uvedených v servisní smlouvě
a zhotovitel se zavazuje takové vady odstranit dle podmínek uvedených v servisní smlouvě.
4. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady
objednatelem zhotoviteli po její odstranění zhotovitelem.
Článek Vil.
Důvěrné informace
1. Smluvní strany si jsou vědomy, že v souvislosti se spoluprací dle této smlouvy může každá z nich získat přístup
k informacím druhé strany (dále jen "důvěrné informace"}.

2. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že budou chránit důvěrné informace druhé strany, dostanou-li se s nimi do
styku, a to stejným způsobem, jakým ochrání své vlastní důvěrné informace stejného druhu. Přístup k
důvěrným informacím bude umožněn pouze těm zaměstnancům smluvních stran, kteří se podílejí na realizaci
této smlouvy a spolupráci a součinnosti týkající se předmětu této smlouvy. Bližší podmínky ochrany důvěrných
informací jsou stanoveny ve smlouvě o ochraně důvěrných informací, kterou smluvní strany spolu uzavřeli
před uzavřením této smlouvy.
Článek Vlil.
Dodací a instalační podmínky
1.

2.

3.

4.

Objednatel učiní pokyn k realizaci díla s odkazem na podrobnosti obsažené v této smlouvě, zejm. co se týče
požadovaného rozsahu předmětu Díla. Pokud by bylo zapotřebí řešit samostatnou dodávku „disaster
recovery“, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, v souladu sčl. II. odst. 3 této
smlouvy.
Písemný pokyn zhotoviteli bude zaslán e-mailem na adresu

Zhotovitel je povinen současně se zásilkou zboží doručit dodací list, který bude obsahovat:
- označení objednatele a zhotovitele,
- sjednané místo dodání zboží,
- odvolání na číslo této smlouvy o dílo,
- název zboží a typové označení,
- množství zboží ve fyzických jednotkách,
- prodejní cenu a jednotku zboží,
- sériové číslo zboží.
Objednatel je povinen potvrdit zhotoviteli převzetí zboží na jeho paré dodacího listu. Za objednatele jsou
oprávněni potvrdit převzetí zboží pouze pracovníci objednatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 (Projektový
tým).

5.

Zhotovitel je povinen oznámit termín dodání zboží objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

6.

U instalačních a konfiguračních prací, které mají dopad na ICT provoz v PMDP, a.s. je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli provést tyto práce mimo pracovní dobu objednatele (8:00-16:00) popř. o víkendech.
Veškeré neplánované požadavky na přerušení ICT provozu související s instalačními a konfiguračními
pracemi v rámci projektu musí být zhotoviteli oznámeny minimálně 3 pracovní dny předem a musí být
objednatelem odsouhlaseny.
Článek IX.

Odpovědnost za škodu
1.

Uchazeč se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude pojištěn na odpovědnost za škodu
způsobenou objednateli třetí osobě v souvislosti s předmětem smlouvy na pojistnou částku odpovídající
minimálně celkové hodnotě kontraktu.

2.

Porušení tohoto ujednání má za následek možnost objednatele odstoupit od této smlouvy a požadovat úhradu
smluvní pokuty ve výši 0,05% z částky hodnoty kontraktu bez DPH za každý den trvání smlouvy, po kterou
nebude zhotovitel takovým pojištěním disponovat.

3.

Smluvní pokuta je limitována až do výše 10% hodnoty kontraktu bez DPH.

4.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho výzvu do 3 pracovních dnů doklad o existenci
požadovaného pojištění (doklad musí být vydán pojišťovnou) s tím, že nedoloží-li zhotovitel takový doklad

ve sjednané lhůtě, bude povinen hradit objednateli stejnou pokutu, jako by po dobu prodlení s předložením
dokladu nebyl pojištěn a objednatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Poskytnutí licenee/podlicence k písemné dokumentaci řešení
1.

Na základě této smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených zhotovitel poskytuje objednateli
výhradní, převoditelné, časově a územně neomezené oprávnění k výkonu práva nakládat s písemnou
dokumentací pro projekt obměny současné konsolidované serverové infrastruktury realizované a
předané zhotovitelem objednateli (dále jen společně „písemná dokumentace"'), a to v rozsahu zde uvedeném
(dále jen „licence")’.
a.

objednatel je oprávněn písemnou dokumentaci užít formou pořízení rozmnoženin včetně
rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin;

b.

objednatel je oprávněn písemnou dokumentaci též pozměnit či jinak do ní zasáhnout;

c.

objednatel je dále oprávněn písemnou dokumentaci pronajmout, půjčit, vystavit a sdělovat
veřejnosti.

Objednatel je oprávněn způsoby zde uvedenými s dokumentací nakládat v rozsahu neomezeném, a to jak ve
hmotné, tak i v nehmotné podobě, zejména pak elektronicky.
2.

Objednatel není povinen licenci využít.

3.

Objednatel je oprávněn využívat písemnou dokumentaci výdělečně nebo nevýdělečně.

4.

Množstevní rozsah licence je neomezený.

5.

Licence je ve zde uvedeném rozsahu poskytována na dobu trvání autorských majetkových práv k písemné
dokumentaci řešení a přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu akceptačního protokolu
s výrokem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou”, zánik účinnosti této smlouvy či servisní smlouvy
nemá vliv na trvání licence.

6.

Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout či postoupit třetí osobě.
Zhotovitel souhlasí s postoupením licence kterékoli osobě. Objednatel není povinen zhotovitele informovat o
poskytnutí podlicence ani o postoupení licence.

7.

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejňování, úpravám, zpracování dokumentace včetně jejího
překladu, spojování s jiným dílem, jakož i užití takto zpracovaného díla, zařazení díla do díla souborného a
užití tohoto souborného díla. Zhotovitel dále uděluje objednateli souhlas k úpravám či změně názvu
dokumentace a označení autora.

8.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je na základě svého právního vztahu s autorem, popř. vykonavatelem
majetkových práv k autorskému dílu, oprávněn poskytnout licenci dle této smlouvy. Za pravdivost tohoto
prohlášení nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli
omezoval práva objednatele v souvislosti s poskytnutými licencemi nebo mu bránil v jejich řádném výkonu,
je zhotovitel povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit objednateli vzniklou újmu.

9.

V případě, že kterákoli licence bude neplatná či bude poskytnuta v nedostatečném rozsahu a zhotovitel
nezjedná nápravu ani do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy jej ke zjednání nápravy objednatel písemně
vyzval, nebude-li písemně dohodnuta lhůta jiná, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), čímž nebude dotčen jeho nárok na náhradu újmy.
Objednatel bude též v takovém případě oprávněn opětovně vyzvat zhotovitele k zajištění licence/podlicence
v potřebném rozsahu, přičemž pokud taková povinnost nebude ze strany poskytovatele splněna do třiceti (30)
dnů ode dne obdržení opětovné výzvy, bude mít objednatel právo odstoupit od smlouvy.

Článek XI.
Trváni smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace Díla. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv nebo dnem 1.12. 2020 podle toho, který
den nastane později.
2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo jednostranným odstoupením
pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
i. na straně zhotovitele, jestliže Dílo nebo jeho část nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo
bude zhotovitel v prodlení s dodávkou svého plnění o více jak 20 pracovních dnů oproti stanoveným
termínům;
ii. na straně zhotovitele, jestliže objednatel v průběhu plnění zjistí, že řešení neodpovídá technické
specifikaci uvedené v příloze č. 2 této smlouvy;
iii. na straně objednatele nezaplacení smluvní ceny podle této smlouvy ve Ihůtě delší 60 dní po dni
splatnosti příslušné faktury;
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném
upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti,
pokud je důvodem odstoupení porušení povinnosti druhé smluvní strany. Tato lhůta však nesmí být kratší než
3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí
lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Odstoupení objednatele se
nedotýká nároku na náhradu újmy objednatele vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních
pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje
záruka, nároků z titulu záruky za jakost a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení
občanského zákoníku a ujednání této smlouvy.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na třetí osobu jakoukoli
pohledávku za objednatelem vzniklou na základě této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu
s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

2.

Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy České republiky.

3.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí dále Všeobecnými obchodními podmínkami
PMDP, které jsou uvedeny v příloze č. 5. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a
touto smlouvou platí ustanovení této smlouvy.

4.

Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury
s vyčíslením příslušné sankce druhé smluvní straně.

5.

Tato smlouva může být změněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoli jednání zástupců smluvních stran učiněná ústně jsou právně
neúčinná.

6.

Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné
spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány
České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou
související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň - město, případně Krajského soudu v Plzni.

7.

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím. že tato smlouva včetně příloh podléhá povinnosti zveřejnění
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách

účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude vyjma vybraných příloh,
které obsahují obchodní tajemství, uveřejněna objednatelem v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy:
a) Příloha č. 1 - Technická specifikace - není pevnou součástí smlouvy, jedná se o přílohu obsahující
obchodní tajemství a důvěrné informace
b) Příloha č. 2 - Seznam dodávaného zboží a jeho specifikace, seznam dodávaných služeb - cenová nabídka
zhotovitele
c) Příloha č. 3 - Časový harmonogram a hlavní milníky dodávek a prací
d) Příloha č. 4 - Řešitelský tým objednatele a zhotovitele
e) Příloha č. 5 - Všeobecné obchodní podmínky PMDP. a.s. (nejsou pevně spojeny s touto smlouvou)
f) Příloha č. 6 - Zadávací dokumentace (nejsou pevně spojeny s touto smlouvou)
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Příloha č. 4 - Řešitelský tým objednatele a zhotovitele
Tato příloha stanoví seznam pověřených osob pro výkon služeb sjednaných ve smlouvě, jejíž
nedílnou součást tvoří.
1. Zástupce zhotovitele
Zajišťuje plnění smlouvy, zejména:
•
•
•
•

poskytovaných služeb s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
udržení dohodnuté úrovně služeb;
včasné a kvalitní vykazování dosažené úrovně služeb;
styk se zástupcem objednatele;

Následující tabulka určuje pověřené zástupce zhotovitele:

Jméno

Certifikace

Telefon

E-mail

VMware Certified
Profesionál 6 - Data
Center Virtualization
certificate
Microsoft certified
professional transcript
VMware Certified
professional pro
vSphere 6 a Microsoft
certifikace

-

-

2. Zástupce objednatele:
Jedná se o pověřeného zaměstnance objednatele, který je oprávněn:
•
•
•
•

potvrzovat provedení služeb, které jsou uvedeny ve smlouvě;
nahlašovat požadavky na služby stanovené smlouvou;
požádat a provést kdykoliv kontrolu úrovně poskytovaných služeb;
nahlašovat závady a požadavky na služby na servisní linku zhotovitele;

Následující tabulka určuje pověřené zástupce objednatele:
Jméno

Telefon

E-mail

