Smlouva na plnění VZMR „Svěřená správa sítě CamelNET“

SMLOUVA
na svěřenou správu krajské datové sítě CamelNET
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO:

70890366

DIČ:

CZ 70890366

zastoupený:

Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

na základě

Podpisového a kompetenčního řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského

kraje k podpisu oprávněn Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú.:
kontaktní osoba ve věci smlouvy:

, vedoucí oddělení správy serverů a sítě, odbor

informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)
a

1.2. Networksys a.s.
se sídlem:

Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5

IČO:

26178109

DIČ:

CZ26178109

zastoupený:

Ing. Janem Šípem, statutárním ředitelem

bankovní spojení:

ČSOB Praha 5, Lidická 43

č.ú.:
zápis v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 6563
kontaktní osoba ve věci smlouvy:
telefon:
e-mail:
(dále jen „dodavatel, dodavatel“)

statutární ředitel
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Tato smlouva se uzavírá na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Svěřená
správa krajské datové sítě CamelNET“, realizované objednatelem jakožto veřejným zadavatelem
v souladu s ustanoveními § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a vnitřním předpisem zadavatele /Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016 o
zadávání veřejných zakázek/. Veřejná zakázka byla vyhlášena prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00006415.

Čl. 2. Předmět smlouvy
2.1.1. Dodavatel se zavazuje v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou
provádět pro objednatele svěřenou správu krajské datové sítě CamelNET. Rozsah a podmínky
správy sítě jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. 3. Doba trvání smlouvy
3.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od uveřejnění této smlouvy v informačním
systému Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění.
3.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to na základě písemné
výpovědi s uvedením důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 kalendářní měsíce a začíná běžet od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.

Čl. 4. Místo plnění:
4.1.1. Místem poskytování správy sítě jsou optické páteřní trasy a uzlové body sítě CamelNET,
specifikované v příloze č. 1 smlouvy.
4.1.2. V souvislosti s uzavřením této smlouvy bude dodavateli umožněn vzdálený přístup do
počítačové sítě objednatele, za účelem poskytování služeb na základě této smlouvy. Forma
vzdáleného přístupu bude dohodnuta s vybraným dodavatelem, na základě oboustranné
dohody.

Čl. 5. Cena a fakturační podmínky
5.1.1. Cena za správu sítě CamelNET představuje nabídkovou cenu, předloženou dodavatelem
v jeho nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu „Svěřená správa krajské datové sítě
CamelNET“. Dohodnuté ceny jsou následující:
Předmět plnění VZ
Monitoring, dohled a správa datové sítě
Plzeňského kraje CamelNET v režimu 24x7x365
v rozsahu služeb dle čl. 4. Přílohy č. 1 smlouvy

Cena za 1 měsíc bez DPH
39 850,-Kč
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5.1.2. Cena za poskytování svěřené správy sítě je stanovena jako cena konečná a úplná.
5.1.3. Dodavatel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.
5.1.4. Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.1.5. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
5.1.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla objednatele nebo do
elektronické podatelny objednatele posta@plzensky-kraj.cz.
5.1.7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zejména
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění).
5.1.8. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět
dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury
– daňového dokladu.
5.1.9. Cena bude dodavateli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

5.2. Platební podmínky
5.2.1. Cenu za monitoring, dohled a správu datové sítě CamelNET sítě hradí objednatel v měsíčních
platbách dopředu.
5.2.2. Cena za poskytování správy sítě bude hrazena vždy na základě faktur vystavených
dodavatelem.

Čl. 6. Odstoupení od smlouvy
6.1.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy ihned odstoupit v případě závažného porušení
povinnosti vyplývající z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení je účinné jeho
doručením druhé smluvní straně.
6.1.2. Za závažné porušení povinnosti dodavatele se rozumí prodlení dodavatele s plněním
povinností specifikovaných v Příloze č. 1 o více než 10 dní, pokud toto prodlení způsobil
dodavatel, a odmítnutí provedení příslušné služby.
6.1.3. Závažným porušením povinnosti objednatele se rozumí prodlení objednatele s úhradou
faktur podle této smlouvy o více než 30 dní.
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6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy bude do 30 dnů provedeno vypořádání smluvních stran.

Čl. 7. Mlčenlivost
7.1.1. Smluvní strany považují obchodní a technické informace, které si vzájemně poskytly
v souvislosti s touto smlouvou, za důvěrné a nesmí je prozradit třetí osobě nebo použít pro
jiné účely než pro plnění svých závazků podle této smlouvy. Smluvní strana, která tyto
informace prozradí nebo zneužije, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu.
Smluvní strany zajistí, aby osoby, které použijí ke spolupráci v rámci této smlouvy,
zachovávaly mlčenlivost o všech informacích, s nimiž přijdou do styku v souvislosti s touto
smlouvou.
7.1.2. Smluvní strany učiní veškerá potřebná opatření, která zamezí vyzrazení informací získaných v
souvislosti s plněním podle této smlouvy.
7.1.3. Za důvěrné nejsou považovány informace, které jsou:
a) obecně známé,
b) prokazatelně známé smluvní straně před jejich předáním druhou smluvní stranou,
c) legálně získané smluvní stranou od třetí osoby či jinak, aniž by bylo omezeno použití či
zveřejnění takto získaných informací,
d) získané vlastní činností smluvní strany nezávisle na uzavření této či jiné smlouvy,
e) povinně zveřejňované v souladu s ustanoveními příslušných zákonů.
7.1.4. Smluvní strany nejsou oprávněny pořizovat kopie informací, s nimiž přijdou do styku při
plnění svých závazků podle této smlouvy, pokud to není nezbytně nutné. Smluvní strany
nebudou zjišťovat informace, které nejsou nezbytně nutné k řádnému provádění služeb na
základě této smlouvy.

Čl. 8. Záruka
8.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na to, že je oprávněn poskytnout předmět plnění smlouvy dle
této smlouvy objednateli a neporušuje žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva žádné
třetí strany.
8.1.2. Dodavatel nese odpovědnost za to, že správa sítě CamelNET bude poskytována v nejvyšší
dostupné kvalitě tak, aby vyhovovala potřebám objednatele.

Čl. 9. Kontaktní osoby
9.1.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat
prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze
smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět
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o každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná
teprve okamžikem doručení takového vyrozumění.
Kontaktními osobami za objednatele jsou:
vedoucí oddělení správy serverů a sítě
Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon:
email:

oddělení správy serverů a sítě
Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon:+420
email:
Kontaktní osobou za dodavatele je:
Jméno a příjmení:
Pracovní pozice:
email:
telefon:
9.1.2. Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována v elektronické podobě (email,
HelpDesk) nebo telefonicky.

Čl. 10.

Zvláštní podmínka pro uzavření smlouvy

10.1.1. Dodavatel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit objednateli vyplněnou přílohu č.
3 s relevantními kontaktními údaji (emaily a telefony na kompetentní osoby a na Helpdesk).
Příloha č. 3 je pro objednatelem sledovaný účel této smlouvy – tj. svěřená správa a
nepřetržitý monitoring a dohled krajské datové sítě CamelNET natolik důležitá, že její
absence zakládá na straně objednatele relevantní důvod pro neuzavření této smlouvy.

Čl. 11.

Smluvní pokuty

11.1.1. Pro případ prodlení se zaplacením smluvní ceny se objednatel zavazuje dodavateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
11.1.2. Pro každý zjištěný případ porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle článku 7. této
smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč.
11.1.3. Odstraňování nahlášených závad v časech uvedených v čl. 3. v Příloze č. 1 této smlouvy je
zajištěno smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
11.1.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody.
11.1.5. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je
splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování.
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Čl. 12.

Závěrečná ustanovení

12.1.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
12.1.2. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a
vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12.1.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude
uveřejněna v informačním systému Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti zajistí
strana objednatele.
12.1.4. Smlouva se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i
dodavatel obdrží po podpisu každý dvě vyhotovení.
12.1.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12.1.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji
před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.
12.1.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:


Příloha č. 1 - specifikuje jednotlivé služby v rámci správy sítě, druhy závad a jejich SLA
(service level agreement, tj. časy dohodnuté smluvními stranami k odstranění závad).



Příloha č. 2 – Technická dokumentace (technické požadavky objednavatele)



Příloha č. 3 – Kontaktní údaje na straně dodavatele a poskytovatele služeb

V Praze dne 15.06.2018

V Plzni dne 28.05.2018

Za dodavatele

Za objednatele

………………………………..
Ing. Jan Šíp
statutární ředitel
Networksys a.s.

………………………………..
Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

