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Kupní smlouva
„Nástroj pro ochranu integrity komunikačních Sítí (switch)“
uzavřena' na Základeˇ dohody smluvních Stran podle ustanovení § 2079 a následujících Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský Zákoník, (dále jen „OZ")
mezi

AUTOCONT a.s.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Homopolní 3322/34, PSČ 702 00

IČO: 04308697

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 11012

Zastoupena': lng. Jaroslavem Dvořákem, ředitelem regionálního centra, na Základě plně moci
bankovní spojení: Česká spořitelna as.

číslo účtu: 6563752/0800
(daˇle jen „prodávající“)

3

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
se sídlem Purkyňova nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

Zapsàna v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: lng. Evou Tomášovou, ředitelem
bankovní spojení: KB Třebíč
číslo účtu: 19-7759270227/0100
(dále jen „kupující“)

1. Předmět plnění
1.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést
do provozu kupujícímu 10 ks Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí (switch)

kompatibilních se stávající infrastrukturou HPE Aruba 2530 486 PoE+ (J9772A) (dále také
„zařízení“) a provést monta'ž a další nezbytné práce, podle specifikace uvedene v příloze

č.1 a vpřiloze c. 3 této Smlouvy. Kupující se zavazuje dodat nové zařízení stím, že
se nebude jednat o demo nebo repasované Zařízení.

1.2.

Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo ktomuto
zařízení.

1.3.

Prodávající se Zavazuje dodat zařízení, které není Zatíżeno právem (právy) třetí osoby
(třetích osob), zejmena právem zástavním.

1.4.

Prodávající je povinen dodat zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a předpisy výrobce, včetně Zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu

trvání záruční doby.

1.5.

Prodávající je povinen při dodání a instalaci zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné
kpřevzetí a užívání zařízení dle příslušných obecně Závazných právních předpisu, a to
včeském jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodané Zařízení je nové a nepoužívané,
odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita Zařízení je potvrzena
Prohlášenim o shodě dle Zákona č.22l1997 Sb., ve Znění pozdějších předpisu, tato
dokumentace bude nezbytnou součásti dodávky zařízení.
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1.6.

Předmětem této Smlouvy je též Závazek kupujícího Zaplatit Za plnění cenu dle či. 3 Smlouvy.

2.

Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

2.1.

Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01
Třebíč, oddělení ICT.

2.2.

Ke Splnění dodávky vrozsahu dle či. 1.1. dochází převzetím předmětu plnění Ze strany

kupujícího jeho pověřenými Zaměstnanci na základě předávacího protokolu nebo dodacího
listu, který ve dvou vyhotovenich bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená

převzetím předmětu plnění. Jedno vyhotovení Zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení

prodávajícímu.

2.3.

Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
lng. Jaroslav Bohutínský, vedoucí oddělení lCT, tél. 568 809 674, mobil: 731 681 134, email:

'bohutinsky@nem~tr.cz.
lng. Jiří Gruss, account
tiri.gruss@autocont.cz

2.4.

manager,

tel.

910973102,

mobil:

606781698,

e-mail:

Smluvní strany se vzájemně dohodly, Že Změna uvedených osob oprávněných jednat
ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba
na jejich Změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

2.5.

Dodávka zařízení bude splněna do 30 kalendářních dnü od nabytí účinnosti této smlouvy.

Vuvedené Ihútě je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení

personálu. Prodávající současně S dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze
v českém jazyce a další požadované doklady.

2.6.

Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického pra'va k předmětu plnění

smlouvy ve smyslu či. 2.2. jeho předáním a převzetím -jeho pověřenými zaměstnanci
na Základě předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotovenich bude
řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím zařízení. Jedno vyhotovení
zùstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu.
2.7. Nebezpečí Škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího současné s nabytím
vlastnického prava, tedy ve smyslu či. 2.2. též jeho předáním a převzetím.

3. Kupní cena, platební podmínky

3.1.

3.2.

Kupní cena Zařízení je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění, v souladu
s článkem 1 této smlouvy takto:
celková cena bez DPH

318 000,- Kč

DPH

66 780,- Kč

celková cena včetně DPH

384 780,- Kč

Sjednaná cena dle odst. 3.1. je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a Zahrnuje veškeré
náklady související s dodáním předmětu kupní smlouvy do místa plnéní, předání
dokumentace vztahující se kpřédmětu kupní smlouvy a provádění servisních prohlídek
po celou dobu trva'ni Záruční doby. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.
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3.3. Smluvní Strany se dohodly, Že dojde-li v průběhu plnění předmětu teˇto smlouvy ke změně
Zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je

prodávající od okamžiku nabytí účinnosti Změny Zákonné sazby DPH povinen účtovat

kupujícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
Smlouvě.

3.4. Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání zařízení
na Základě daňového dokladu vystaveného po dodání. Cena bude uhrazena
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Kupní
cena je Zaplacena dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude
poskytovat Zálohy.
3.5.

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí celého předmětu
koupé v souladu s či. 2.4. smlouvy kupujícímu bez vad na Základě potvrzeného dodacího
listu či předavacího protokolu die či. 2.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatností, musí

odpovídat době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.
3.6.

Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje4 Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě
vystaví prodávající novou fakturu S novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit
kupujícímu do 5 (pěti) pracovnich dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

3.7.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4. Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

4.1.

Prodávající odpovídá za taktické i právní vady předmětu plenéni dle ustanovení § 2099

a násl. OZ.
4.2.

Prodávající, po vzájemné dohodě skupujícim dále přijímá závazek stím, že poskytuje
na předmět této smlouvy ve smyslu ust. § 2113 OZ Záruku za jakost (dale také „záruka“),

tj. záruku, že Si dodaný předmět plnění smlouvy udrží takové vlastnosti, že bude plně
způsobilý pro užívání k účelu dle této smlouvy (zejména technické specifikace), že veškeré
dodané části, včetně technologie, technického vybavení a materiálu mají a udrží si vlastnosti
(zejména garantované parametry) stanovené smlouvou.

4.3.

Záruka za jakost se vztahuje na předmět plnění a veškeré jeho části dodané dle této
smlouvy, praci a výjezd servisního technika, součástky, náhradní díly apod. Záruka
se nevztahuje na závady Zpusobené svévolným nebo neodborným zacházením

nebo Závady způsobené vdúsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození díla
v důsledku zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod).

4.4.

Prodávající poskytuje záruku se záruční dobou vtrvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet
dnem předání a převzetí způsobem uvedeným v či. 2.2., tj. odevzdáním véci kupujícímu.

4.5. Vpřípadě výskytu či vzniku vady, problému, poruchy čí incidentu (dále také „vada“)
je kupující povinen ohlásit tuto vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu na telefonní

nebo e-mailový kontakt:
tel.: 910 971595I
e-mail: helpdesk.jíh|ava@autocont.cz
4.6.

Prodávající je povinen přijímat oznámení na uvedené kontakty v pracovních dnech od 8:00
hod. do 16:00 hod. Prodávající bezodkladně potvrdí ohlášení vady elektronickou poštou

na adresu, ze které oznámení obdrží, nebo kterou mu kupující telefonicky nebo e-mailem
sdělí.
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4.7.

Prodávající

se

Zavazuje

učinit všechna

nezbytná

opatření

nutná

pro

Zabezpečení

nerušeněho výkonu práv vyplývajících Z této smlouvy pro kupujícího.

4.8.

Kupujícímu vzniká nárok na odstranění vady okamžikem ohlášení jejího výskytu.

4.9.

Reklamovanou vadu je prodávající povinen odstranit bezodkladně, prodávající je povinen
Započít servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení
závady. Zároveň je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 pracovních dnù ode dne ohlášení
vady.

4.10. V případě nedodržení lhúty pro odstranění Závady je prodávající povinen do následujícího
pracovního dne poskytnout kupujícímu náhradní předmět plnění stejných vlastnosti. Zapůjčíli prodávající náhradní předmět plnění, není vprodlení sodstraněnim vad, sankce
Za prodlení sterminem odstranění vad se neuplatní. Bude-li prodávající vprodlení
S odstraněním vady a/nebo odmítne vadu díla řešit, je kupující oprávněn, po předchozím

oznámení prodávajícímu, odstranit vadu sám na náklady prodávajícího. Vpřípadě, kdy
Ze Záručních podmínek vyplývá, že Záruční opravy může provádět pouze autorizovaná
osoba, je kupující oprávněn zajistit opravu vady náhradním Zpùsobem pouze jejím
prostřednictvím.
4.11. Prodávající se zavazuje, že odstranění vady provede prostřednictvím odborně Zpúsobilě
osoby oprávněně provádět servis předmětu plnění (dále také „servisni technik“), a Zajistí

sepsání protokolu o odstranění vady, který bez Zbytečného odkladu předá kupujícímu4
4.12. O dobu od uplatnění reklamace díla až do odstranění vady a následného převzetí kupujícím
se prodlužuje záruční doba.

5. Sankce, Odpovědnost za škodu
5.1.

Pokud nebude Zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle či. 2.4. těto smlouvy, múže
kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,02 %

Zceny nedodaněho zařízení včetně DPH uvedené včl. 3.1. Za každý den prodlení.
Nedodáním se rozumí i neprovedení instalace azprovoznění Zařízení či zaškolení
personálu.
5.2.

Pokud nesplní prodávající jakýkoli, bytY i dílčí, Závazek Vyplývající ztéto smlouvy, může

kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč
Za každý jednotlivý případ.
5.3.

V případě prodlení kupujícího se Zaplacením řádně Vystavene' a doručené faktury na kupní

cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu Zákonný úrok z prodlení Z nezaplacené
částky, a to za každý i Započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úrokù Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvídátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříku
právnických a fyzických osob.
5.4.

Splatnost smluvních pokut nebo úroků Z prodlení je následujícím po dni, kdy na ně vzniknul
nárok.

5.5.

Každá Ze stran odpovídá druhé straně Za Škodu, která ji vznikne v dusledku porušení
povinnosti vyplývající Z této smlouvy resp. závazkověho vztahu. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
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6. Prohlášení a ujíštění prodávajícího
6.1.

Prodávající prohlašuje, že:
-

Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci zavazkového vztahu
dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by Zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí

kupujícího uzavřít tuto smlouvu.

-

Na zařízení tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třeíich osob,
které by bránilo realizací prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není

Zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.

-

Na zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území Česke' republiky poskytován
autorizovaný servis vsouladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jeho
prováděcímí předpisy a nejméně po dobu 5 let od data předání zařízení je Zajištěn
tento Servis včetně dostupnosti náhradních dílůA

-

Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této
smlouvy takjak, dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení.

-

Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištén pro případ své odpovědnosti
za vznik Škody, včetně Škody, ktere by mohla vzniknout kupujícímu.

-

Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní
či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z teto smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení
7.1.

Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro Zadávání
veřejných zakázek.

7.2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatkú podepsaných oprávněnými
Zástupci obou smluvních stran.

7.3.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího
a jeden pro kupujícího.

7.4.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ,

7.5.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění vRegistru smluv a je Závazná
pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

7.5.

Nedílnou součástí teto smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabidka, Příloha č. 2 Kontakt na autorizovaný servis a Příloha č4 3 - Specifikace technických a funkčních
vlastností.

7.7.

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se Zadávacím
řízením saˇm nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravùm nebo by zákon obcházelo, Zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou sním Zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání

narušujíoiho hospodářskou soutěž.
7.8.

Kupující má právo vypovëdět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemně vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
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7.9.

Úhrada Za plnëní Z této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího,

Který

je

správcem

daně

(finančním

úřadem)

zveřejněn

Zpúsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
1.10. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 1068 Zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí
DPH za Zdanitelné plnění přímo příslušenému správci daně. Kupujícím takto provedena'
úhrada je považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH
fakturované prodávajícím.

7.11. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy vinformačnim
systemu veřejné správy - Registru smluvv
7.12. Smluvní strany Se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv

splní kupující.

Prodávající:

Kupující:

v Jihıavè dne .fi ˇ 47- 294.5..

v Třebíči dne

Ing. Jaroslav Dvořák
ředitel regionálního centra,

a Základě plné mocí

ředitel

AUTOCONTM. 5
Romana Havelky 5b, 586 01 Jihlava
Te_|.: 910 978111
DIC: (3204305697

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Kontakt na autorizovaný servis

Příloha č4 3 - Specifikace technických a funkčních vlastností
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Příloha č. 1 Cenová nabídka

Č poıažky
JL357A
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Aruba 254D Ass P054 ASF“ Svmnh

ý

Mnnzšm Jean
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cnıkxm

Šestka DPH

ZšoKmuhıem
Celkem včemé DPH

Čﬂsıkyjﬂøv nvžúeny v Kč
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VZ eV. cˇ. 2504/2078 Při/Dha č 3
Příloha č. 2 - Kontakt na autorizovaný servis

AUTOCONT as
tel; 910 971 595,
e-mail: helpdesk.jih|ava@autocont›cz
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Příloha č. 3 - Specifikace technických a funkčních vlastností

Předmětem dodávky je 10 ks nástrojů pro ochranu integrity komunikačních sítí (switch)
kompatibilních Se stávající infrastrukturou HPE Aruba 2530 486 POE+ (J9772A) pro lCT oddělení
Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Požadovaná minimální specifikace zařízení:

Funkce managementu
Typ přepínače

Managed

Přepínač vrstev

L2

QoS

Ano

Správa prostřednictvím Webovéi'ıo rozhraní

Ano

Správa prostřednictvím příkazové řádky
Možnosti připojení
Počet přepínaných ethernetovy'ch portů RJ-45
Typy přepínaných ethernetových portü RJ-45
Počet instalovaných modulů SFP+
Technologie kabeláže Ethernetu - mëd

Ano
48
Gigabit Ethernet (10/10011000)
4
loBASE-T,1OOBASE›TX,1000BASE-T

Počítačová Síť

IEEE 802r3`IEEE 802>33b,|EEE BOZˇIŠatJEEE
802.3u

Slt'ove standardy
Plně duplexní režim

Ano

Mezní poměr

Ano

DHCP Server
Auto MDl/MDl-X
Protokol větvícího se stromu (STP)
Podpora 106

Ano
Ano
Ano
Ano

Podpora VLAN

Ano

Auto-sensing
Přenos dat
Kapacita přepínání (min.)

Ano

Propustnost (min.)

112 Mpps

Tabulka MAC adres (min )
Latence (1 Gbps) (ma×.)
Latence (10 Gbps) (ma×.)
Podpora pro Jumbo Frames
Bezpečnost
Access Control List (ACL)

16384 pol
3.8 us
1,6 us
Ano

176 Gbit/s

Ano
Ano

SSH/SSL podpora
Vzhled
Instalace do racku
Typ

Ano
1U
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Výkon
Stonovatelne
Zabudovaný procesor
Takt procesoru (míní)

Ano
Ano
1016 MHZ

alřní pamět' (min)

1024 MB

Typ paměti

DDR3 SDRAM

Pamět' flash (min )
Příkon

4096 MB

Vstupní Střídavé napětí

100-240 V

Frekvence vstupního střídavého napětí
Spotřeba elektrické energie (maxr)
Power over Ethernet (POE)

50/60 HZ
500 W

Podpora napájení po Ethernetu (POE)

Arıo

Celková Zatížítelnost Power over Ethernet (POE) (mínv)
Provozní podmínky
Provozní rozsah teplot (T-T)
Rozsah teplot při Skladování (T-T)
Doporučená provozní relativní vlhkost
Rozsah relatívrıí vlhkosti při skladování (H-H)
Hmotnost a rozměry

370 W

0 - 45 °C
-40 - 70 °C
15 - 95 %
15 - 95 %

Šířka (max)

442,5 mm

Hloubka (max)
Výška (ma×.)
Hmotnost (max)

310 mm
44 mm
450 g
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