
Smlouva o dílo
č.2016/0234/0PS.DVZ{18/3224/2016)

Pořízení Log management systému

Smluvní strany

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, PSČ 180 48, Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupený: Romanem Petrusem, starostou
bankovní spojení: Českáspořitelna a.s.
číslo účtu: 2000881329/0800

(dále jen .objednateř')

a

VISITECH a.s,
se sídlem: Košinova 655/59, Královo Pole,61200 Brno, ČR
IČO: 25543415
zastoupená: PavlemKocourem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbanka.s.
číslo účtu: 1017756001/5500

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský
zákoník"), tuto smlouvu o dílo:
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ČI. I
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci Log management
systému. Přesná specifikace díla odpovídá požadavkům dle výzvy objednatele k podání nabídek
evidenční číslo: SZ MCP8 053318/2016/01 ze dne 18. 4. 2016 a nabídky zhotovitele. Specifikace
dodání HW a SW je uvedena v PřílozeČ. 1 této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu určenou v souladu
s postupem uvedeným v této smlouvě.

ČI. II
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.

2) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

3) Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zhotovitele přístup do určených prostor (budovy
objednatele) za účelem řádného plnění povinností dle této smlouvy.

4) Objednatel se zavazuje:
o poskytnout zhotoviteli k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy kvalitní

součinnost tak, aby zhotovitel mohl provést a odevzdat řádně a včas předmět smlouvy,
o předávat zhotoviteli neprodleně veškeré informace a podklady potřebné ke splnění

předmětu této smlouvy,
o zajistit aktivní spolupráci.

5) V případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat v řádném provedení díla z důvodu neposkytnutí
součinnosti objednatelem v přiměřené lhůtě nebo z důvodu nevhodných pokynu objednatele,
včetně nevhodných podkladu poskytnutých k provedení díla, je zhotovitel oprávněn:

o pozastavit provádění díla do doby odstranění takové překážky, přičemž tím se přiměřeně
prodlužuje doba pro provedení díla, nebo

o odstoupit od této smlouvy.

Čl. III
OClvěrné informace

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku
a za předmět obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen
.důvěrné informace") pokládají veškeré informace, které si smluvní strany před podpisem této
smlouvy i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní, příp. technickými prostředky a které
budou některou ze stran výslovně písemnou formou jako důvěrné označeny. Stejně tak se
za důvěrné informace pokládají informace a údaje týkající se činnosti, postupu, strategických
plánu, záměru a know-how, které budou některou ze stran výslovně jako důvěrné označeny. Dále
se za důvěrné informace pokládají veškeré informace o účetních a daňových skutečnostech
objednatele, podmínky této smlouvy a dále veškeré informace, které budou některou ze stran
výslovně jako důvěrné označeny. Všechnydůvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která
je poskytuje druhé straně.

2) Zhotovitel je oprávněn poskytnout důvěrné informace bez omezení svým právním nebo
ekonomickým poradcům a subdodavatelům,
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3) Není-Ii touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn sdělit důvěrné informace třetí
osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele s tím, že tento souhlas je vázán
na povinnost zhotovitele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako
s důvérnýrnl a souhlas této osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto
smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy
pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné,

4) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost.

5) DťJvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy byly
smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně známými poté,
co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně
známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této dohody, (c) informace, které
byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní
strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

6) Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizacítéto smlouvy při plnění svých povinností
přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávnenemu zpracovaru,
jakož i k jejich jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této
povinnosti z jeho strany.

7) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti, ochrany důvěrných informací nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené
poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené, Povinnosti zhotovitele vyplývající
z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností nejsou
ustanoveními tohoto články dotčeny.

ČI. IV
Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla je 1 959. 000 Kč bez DPH (slovy: jeden
milion devět set padesát devět tisíc korun českých bez DPH), a tedy 2370 390 Kč včetně DPH
(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc tři sta devadesát korun českých včetně DPH). DPH činí
411 390 Kč (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc tři sta devadesát korun českých).

2) Cena zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této
smlouvy, je po celou dobu trvání této smlouvy nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady,
rizika, zisk, včetně veškerých dalších nákladů,

3) Platba bude uhrazena na podkladě faktury zhotovitele, kterou se zhotovitel zavazuje objednateli
předložit do 10 dnů od dokončení díla.

4) Objednatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 14 dnů od jejího doručení.

5) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 435 občanského zákoníku a odpovídat
zákonům o účetnictví (zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

6) V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn _
ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

7) Zdanitelné plnění musí být uskutečněno k poslednímu dni v měsíci, kdy byly služby poskytnuty.
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ČI.V
Místo a doba plnění

1) Místem plnění veřejné zakázky (místem provádění díla) je sídlo objednatele. Sídlem objednatele
se rozumí Zenklova 35/čp.1, pse 180 48, Praha 8 či U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň.

~) Zhotovitel je oprávněn poskytovat služby, které mohou být poskytovány pomocí prostředka
vzdáleného přístupu nebo obdobným dálkovým způsobem, i mimo sídlo objednatele.

Čl. VI
Doba trvání smlouvy

1) Předmět díla bude Zhotovitelem předán Objednateli nejpozději do 75 dna od podpisu této
smlouvy. V případě prodlení s realizacídíla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý
započatý den prodlení, a to až do dne předání a převzetí díla. Uhrazením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledníze smluvních stran.

3) Tato smlouva maže být ukončena kdykoliv na základě písemnédohody smluvních stran.

4) Od smlouvy lze odstoupit v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinností smluvní
stranou.

5) Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje prodlení zhotovitele s plněním jeho
povinností dle této smlouvy déle než 30 dna, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dna
od doručení písemnévýzvy objednatele k odstranění tohoto prodlení.

6) V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou tato smlouva zaniká ke dni
doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran
se smluvní strany vypořádají tak, že zhotoviteli bude uhrazena cena za část plnění, kterou poskytl
do odstoupení od smlouvy, a dále náhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným
ukončením smlouvy.

Čl. VII
Způsob předání, akceptace díla

1) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo.

2) Objednatel si vyhrazuje vznést písemně veškeré své výhrady nebo připomínky k rozsahu a
vlastnostem díla. Zhotovitel se zavazuje provést v přiměřené době veškeré potřebné úpravy dle
opodstatněných výhrad a relevantních připomínek objednatele a takto upravené dílo předat
objednateli k akceptaci.

3) Objednatel potvrdí řádné dokončení a převzetí díla odsouhlasením a podpisem závěrečného
akceptačního protokolu.
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ČI. VIII
Ostatní ujednání

1) Závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené
a z ní vyplývající se řídí právní úpravou obsaženouv občanském zákoníku.

2) Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, není-Ii
r v této smlouvě stanoveno jinak. Právo na náhradu škody není dotčeno ustanoveními o smluvní

pokutě ani zaplacenímtéto pokuty.

3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčínné novým ustanovením platným/účinným,
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného/neúčtnného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky. .

5) Vyskytnou-Ii se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6) V otázkách, které nejsou touto smlouvou zvlášť upraveny, se postupuje podle obecně závazných
předpisů, zejména příslušných ustanovení občanskéhozákoníku.

7) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.

8) Tato smlouva je zhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9) Tato smlouva byla smluvními stranami sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě vážně a srozumitelně, smluvní strany se řádně seznámily s obsahem této smlouvy,
které porozuměly a nemají proti ní žádných námitek a na důkaz souhlasu s textem smlouvy
připojují své vlastnoruční podpisy.

10) Nedílnousoučást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č, 1 Specifikacedodání SW a HW

Za zhotovitele:

V . .!.!j;f..?'t7.. dne ... ~ť...!.<~. 70a:
~~

VISITECHa.s.
Pavel Kocour

Předseda představenstva

VlSITECH a.s. ®
. 2e/1450, 102 05 Praha
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Příloha Č. 1 Specifikace dodání SW a HW

A) Specifikace SW

P9PjS: - " c " -: 

SSB VA Virtual Appliance - 250 LSH (Loq Source Hosts)
Maintenance (Base Support) aplikace a servisní podpora pro 250 LSH za 1. rok
Implementace SSB
Zaškolení 2 administrátoru na straně Zadavatele

B) Specifikace HW

Popis: -',. MnožstvíD ,

Compellent SC200 Enclosure (add-on enclosure) 1
PowerEdge M630 Blade Server 1

Compellent SC200 Enclosure

Komponenty "

12 SC200, 4TB NL SAS 6Gb, 7.2K, 3.5 HDD
2 C13 to c14, PDU Style, 10AMP, 2m, Power Cord
1 6Gb Mini-SAS to Mini-SAS Cable, 2M, Qtv 2
1 MOD, RCKRL, RDYRL, 2U, STAT

Službv
1 Base Warranty
1 3Yr Parts Only Warranty
1 90 Days Software Support (Bug Fixes), Software Media Replacement
1 Dell Compellent Copilot: (3Yr) 4Hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support)

PowerEdge M630 Blade Server

Komponenty
1 PowerEdqe M630Motherboard
1 Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz, 25M Cache, 9.60GTjs QPI, Turbo, HT, 10Cj20T 

(105W) Max Mem 2133MHz
1 Internal Dual SD Module
1 2133MTjs RDIMMs
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1 Performance Optimized
16 16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

1 DIMM Blanks for Systém with 2 Processors
1 Upgrade to Two Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz, 25M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo,

HT, 10C/20T (105W)
1 iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
1 VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise, V2
1 Redundant SD Cards Enabled
2 16GB SD Card For IDSDM
1 No Hard Drive
1 H730 Controller
1 2.5" Backplane with up to 2 Hard Drives and PERC RAID Controller
1 68MM Heatsink for PowerEdqe M630 Processor 1
1 68MM Heatsink for Powerčdqe M630 Processor 2
1 PowerEdqe Server FIPS TPM
1 Powerčdqe Blade Server Insertion Instuction Label for Handle
1 Ql.oqic 57810-k Dual port 10Gb KR Blade Network Daughter Card
1 Qloqic QME2572 8Gbps Fiber Channel I/O Mezz Card for M-Series Blades
1 68MM Processor Heatsink Shroud for PowerEdge M630

Software ... ,
1 Standard Coolinq, M630
1 Performance BIOS Settinqs
1 TechSheet for VMware vSphere
1 VMware ESXi 6.0 Embedded Image on Flash Media
1 OpenManage Integration for VMware vCenter - single instance - 1 host inkrement,

5 vear license
1 OpenManage Essentials, Server Configuration Management
1 Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M630 Blade Server

Služby '"

1 Base Warranty
1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
1 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical
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