S-059/75030926/20

KUPNÍ SMLOUVA
„SERVER PRO ZOS“

Smluvní strany:
1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupena:
MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
IČ:
750 30 926
DIČ:
nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
6522192/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 976
(dále jen „kupující“)

a

2. FLÁME System s.r.o.
se sídlem:
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupen:
Bc. Alešem Kavikem, jednatelem
IČ:
26846888
DIČ:
CZ26846888
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
289221700/0300

(dále jen „prodávající“)

(prodávající a kupující dále společně označeni rovněž jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.3. 2020 (dále jen
„nabídka“) podaná ve výběrovém řízení nazvaném „Server pro ZOS“ (dále jen „veřejná
zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
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Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu server, včetně licencí
na SQL Server specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „předmět koupě“), která tvoří
nedílnou součást této smlouvy, včetně dopravy do místa plnění a s tím souvisejícího
poskytnutí záručního servisu, a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě,
a závazek kupujícího zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré podmínky stanové právními
předpisy k používání předmětu koupě, a že kupujícímu předal veškeré podklady potřebné
k provozování předmětu koupě, za což kupujícímu plně odpovídá. Prodávající dále
prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly kupujícím v
rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve
smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plně dostačující pro řádné plnění závazku v jeho rozsahu vymezeném ke dni
uzavření této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě specifikovaný v příloze č. 1 musí splňovat
technické podmínky a parametry v příloze č. 1 specifikované.
4. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly poskytnuté v rámci záručního servisu
budou vždy a bezvýhradně zajištěny v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající
značkovým originálním náhradním dílům službou typu Next Business Day.

Článek II.
Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě kupujícímu v požadovaném množství do
30-ti dnů od podpisu této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě v místě plnění, kterým je sídlo kupujícího
na adrese: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Vančurova 1544, 272 01 Kladno.
3. Prodávající potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu koupě i ke všem jeho
součástem jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.
4.

Kupující je povinen převzít předmět koupě v případě, že tento nemá žádné zjevné vady. O
předání a převzetí zboží bude vždy ad hoc pořízen předávací protokol podepsaný zástupci
obou smluvních stran, ve kterém prodávající prohlásí, že předmět koupě je bez závad. V
případě opožděného či jiným způsobem vadného dodání dodávky zboží je kupující
oprávněn převzetí takové dodávky zboží odmítnout.
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Článek III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena předmětu koupě je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy jako nejvýše
přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. I. této smlouvy.
2.

Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně
dopravného, dokumentace, náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení,
provedená předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů,
převod práv, pojištění při přepravě plnění a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je
stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Kupní cenu a cenu za
jednotlivé položky zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, je možné měnit pouze
v případě, že dojde v průběhu dodávek zboží ke změnám daňových předpisů upravujících
výši DPH.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů
od doručení faktury kupujícímu, také náležitosti daňového dokladu dle platných právních
předpisů. Nedílnou součástí faktury bude kopie dodacího listu s náležitostmi dle ust. čl. IV
odst. 3 této smlouvy, podepsaná odpovědným pracovníkem kupujícího a prodávajícího,
popř. dopravce. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

4. Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem,
kdy je částka odepsána z účtu kupujícího.
5. Peněžitá plnění dle této smlouvy budou hrazena bezhotovostním převodem na účet druhé
smluvní strany uvedený na titulní straně smlouvy, pokud není ve faktuře uvedeno jinak.

Článek IV.
Splnění závazku, přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde protokolárním předáním předmětu koupě kupujícímu, který je
k převzetí předmětu koupě oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a
převzetí předmětu koupě kupujícím. V případě, že předmět koupě je prodávajícím zasílán
zasílatelem, dojde k tomuto převzetí až okamžikem převzetí kupujícím od zasílatele v místě
plnění. V případě, že předmět koupě je prodávajícím předán dopravci, dojde k tomuto
převzetí až okamžikem převzetí od dopravce kupujícím v místě plnění.

2. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných
vad. V případě zjištění zjevných vad předmět koupě může kupující odmítnout jeho převzetí,
což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. Vadou je i dodání menšího množství než je
uvedeno ve smlouvě, i když toto menší množství bude uvedeno v prohlášení prodávajícího
nebo v dodacím listu.
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3. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše
k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést:
a) typ zboží (odpovídající smlouvě),
b) počet kusů,
c) sériové číslo zboží (pokud existuje),
d) datum předání,
e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající
osoby za kupujícího,
f) dodací list bude označen číslem této smlouvy a číslem příslušné veřejné zakázky,
uvedeným kupujícím v jejím záhlaví;
g) součástí bude prohlášení prodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a
funkční.

Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti.
Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn
převzetí předmětu koupě odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými
údaji.
4. Předmět koupě bude kupujícímu dodán dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy
a bude dodán funkční a kompletní.

5. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím kupujícím v místě
plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Článek V.
Odpovědnost prodávajícího za vady, záruka za jakost
1. Prodávající kupujícímu na předmět koupě poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 36 měsíců (dále též „záruční
doba“).
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se
staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které
nese odpovědnost prodávající.

3.

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl.
tohoto článku smlouvy.

4.

Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka předmětu koupě
dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

5.

Prodávající se zavazuje provádět na předmětu koupě záruční opravy či servisní prohlídky
dle platných předpisů.

6. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má předmět koupě při převzetí kupujícím,
byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí předmětu koupě kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své
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povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím,
má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

7. Vady zboží dle odst. 6 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou
prodávajícím odstraněny bezplatně.

8. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo u firmy,
která zajišťuje službu typu Next Business Day bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady na předmětu koupě
oznamovat na:
• e-mail:
• adresu:
Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu
této smlouvy.
9. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
kupující. Prodávající se zavazuje v případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu
odstranit, poskytnout za vadné zařízení ekvivalentní náhradu jako zápůjčku, na odstranění
vady dále pracovat a reklamované zařízení po skončení opravy dodat nejpozději do 10
kalendářních dnů na místo původní instalace a zápůjčku odebrat. Prodávající se zavazuje
zabezpečit přepravu zapůjčeného i reklamovaného zařízení tam i zpět na své náklady a
riziko

10. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace předmětu koupě, tj. u
kupujícího. V případě výměny nebo opravy v autorizovaném servisním středisku výrobce;
prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu
opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu..

11. Odstranění vady musí být provedeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nej později do 48 hodin od nahlášení
závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto
něco jiného.

12. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném předmětu koupě běžet nová
záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné
komponenty předmětu koupě.
13. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z
vadného plnění.

Článek VI.
Porušení smluvních povinností
1. Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. Smluvní strany
se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením v případě
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podstatného porušení smlouvy jednou ze stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva
na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z
porušení smluvních povinností. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy.

2.

Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje
především neodevzdání předmětu koupě kupujícímu ve stanovené době plnění, pokud má
předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným, nebyl dodán v požadovaném počtu
kusů, nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) v případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, dopouští se tím
porušení smlouvy, za které je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5
% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce................. ,- Kč.
b) v případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna
(reklamována) v záruční době, v kupujícím stanovené přiměřené lhůtě, je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez
DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce.................... ,-Kč.

c) pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

5.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení událost,
která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu.
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce.

Článek VII.
Komunikace mezi smluvními stranami
1.

Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele
pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k
doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti,
považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.

2.

Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu nebo faxem. Elektronické adresy
účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifiko váného podpisu,
jsou uvedeny v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručená
v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b)
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doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta. Faxová
zpráva bude prokazatelně doručena v případě, kdy doručení bude prokázáno a) odesláním
faxové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy na faxové
číslo adresáta.

3.

Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných
osob smluvních stran.

4.

Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

5.

O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není
nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

6.

Oprávněné osoby:
za

kupujícího:

vedoucí

ZOS,

tel.:

e-mail:

za prodávajícího:

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

2. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
4. Smluvní strany se dohodly, že k výkonu jejich práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy jsou oprávněni:
za kupujícího: 1
za prodávajícíh

5. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s
plněním smlouvy, zároveň o skutečnostech, které budou tvořit obsah předmětu koupě při
zajišťování záručního servisu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této
smlouvě je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a
to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti
6. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude
tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení
bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným
způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními
stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
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7. Vznikiie-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není
vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně
vedle případného nároku na smluvní pokutu.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za
účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou
legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.

9. Osobní údaje obsažené v této Smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a
povinností vyplývajících z této Smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací použity.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
www.zachranka.cz.

10. V této smlouvě není smluvními stranami žádné ujednání považováno za obchodní tajemství.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

12. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Specifikace předmětu koupě
Nabídka prodávajícího ze dne 11.3. 2020

. 2020
V Kladně, dne

V Ostravě, dne

0

i Hory
>3

za kupujícího
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
ředitel
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě
Předmětem plnění je dodávka serveru pro ZOS včetně souvisejících licencí, dle níže uvedené
specifikace.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Specifikace serveru:

FLÁME SVR4208320 zakázková konfigurace
• Procesor: Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR42400
• Ix Paměť: 32GB RDIMM, 2666MT/s, Duál Rank

• Až osm 2,5" Hot-plug disků
• 2x HDD: 240GB SSD ŠATA, varianta Read Int.
• 4x HDD: 500GB SSD ŠATA, varianta Mixed USE
• RAID Controller:
o Pro 240 GB disky RAID 1
o Pro minimálně 500 GB disky RAID 10

• Redundant Power Supply - redundantní PSU (celkem 2ks PSU), PSU vyměnitelné za běhu bez
výpadku zařízení, 600W možnost trvalého provozu najeden PSU při plně obsazeném serveru (včetně
disků)

• 2x lGbE adaptér LOM
• 2x lOGbE SFP - varianta 2xlOGbE RJ-45

Licence:
1 xMS WINDOWS Server 2019 Standard
Varianty SQL:

2 x SQL Svr Std Core 2017 2Lic OLP NL GOVT CoreLic
Záruka NBD (Next Business Day) v délce 36 měsíců. Garantována výrobcem.

CELKOVÁ CENA:

bez DPH (v Kč)

sazba DPH

248.000,-

21%
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DPH

včetně DPH

(v Kč)

(v Kč)

52.080,-

300.080,-

