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Výzva 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb.,   o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZVZ“ )   

 

 
Číslo jednací: 

FTN-Ř-165/2009 
 

 
Ve věci zadání veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení Vás 
 

v y z ý v á m 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávku:   „FTNsP 
Praha 4 – dodávka serverů“.  

 
 

 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

 
Úřední název  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

Poštovní adresa Vídeňská 800 

Obec Praha  4                                     

PSČ 140 59 

Stát CZ 

Vyřizuje Radomír Staněk 

Email radomir.stanek@ftn.cz 

Telefon +420 234 333 474 

Fax  

WWW www.ftn.cz 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

 
Datum vystavení:  20.11. 2009 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

 
Zadavatel zadává veřejnou zakázku podle § 38 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Kód CPV: 48820000-2 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů s příslušenstvím podle následující 
technické specifikace: 
 

Blade chassis 
Parametr Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Form Factor 
Max. 10U, osaditelné min. 16 Blade servery poloviční výšky nebo 8 Blade servery plné výšky, možnost kombinace obou 
variant v rámci chassis 

Rozměry Max. 44 x 45 x 76 cm 

Napájení Redundantní zdroje, min. 6 ks Hot-Plug, min. 2300W 
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Vstupní 
zařízení 

Integrovaný KVM switch, až 6 I/O modulů pro vyvedení rozhraní jednotlivých serverů. Podpora ethernetové, fibre channel a 
infiniband technologie. 

Fibre channel 
rozhraní 

Redundantní osazení fibre channel technologií v podobě switche s následujícími minimálními parametry. 
 

 24 portů typu FC4, všechny porty aktivní včetně všech SFP modulů 

 autodetekce FC1, FC2, FC4 

 možnost dokoupení ISC trunking 

Management 

Redundantní osazení řídícího modulu pro chassis (2x chassis management modul) poskytující centrální řízení, monitoring a 
inventory. Umožňuje přístup přes přes browser, Telnet/SSH a IPMI nástroje. Rovněž podporuje vytváření virtulních médií. 
Možnost nastavení jediného administrátora pro Blade server nebo pro několik Blade serverů. 
 
 
Chassis musí umožňovat pokročilé funkce pro řízení spotřeby. 

 informace o aktuální spotřebě (agregovaně pro celé chassis i pro jednotlivé servery v chassis) 

 nastavování stropní meze spotřeby a zasílání alertů o překročení této meze 

 aktivní omezení spotřeby při překročení stropní hodnoty spotřeby (např. snížení frekvence procesoru, pamětí, 
atd.) 

 uživatelsky konfigurovatelné priority práce s mezní hodnotou spotřeby 

Optická a 
floppy 
mechanika 

Externí DVD-ROM a floppy mechanika typu USB 

Záruka 
Min. 36 měsíců . Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin denně, 
365 dní v roce. 

Způsob 
provádění 
záručního 
servisu 

Kontaktní místo pro nahlášení poruch, servisní střediska na  území ČR, možnost sledování servisních reportů 
prostřednictvím Internetu 

 

Blade servery 4 ks 
Parametr Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Typ zařízení Server typu blade, vestavitelný do výše uvedeného chassis 

Procesor Min. 2 x 2,5 GHz nativní frekvence ve čtyřjádrovém CPU, možnost osazení CPU o frekvenci až 2,93 GHz 

Cache Min. 8MB 

Operační paměť Min. 32 GB 1066MHz ve složení 8 x 4 GB, rozšiřitelnost minimálně na 96 GB, 18 pozic na RDIMM nebo UDIMM 

Diskový subsystém 
Min. 2 x 72 GB SAS (15 krpm) v RAID 1 hot-plug 
Osaditelnost min. 2 x HDD 2,5” SAS nebo SATA nebo SSD hot-plug 

RAID řadič typu SAS podporující RAID 0, 1 s interní cache 

Síťová karta Min. integrovaná  duální 10/100/1000 Mbit/s s funkcí TCPIP off-load engine a iSCSI off-load engine 

I/O sloty 
2 x Fibre Channel 8Gbps, 2 x Ethernet 1Gbps, možnost osadit min. 2 rozšiřující I/O sloty technologií ethernet, fibre 
channel či infiniband, 2 x externí a 1 x interní USB porty 

Záruka 
Min. 36 měsíců . Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.   

Záruka pevného disku 
V případě detekované závady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného 
disku. Dodavatel nebude požadovat žádnou kompenzaci 

Způsob provádění 
záručního servisu 

Kontaktní místo pro nahlášení poruch, servisní střediska na území ČR, možnost sledování servisních reportů 
prostřednictvím Internetu 

Požadavky na další služby 
Po dobu záruky nepřetržitá telefonická hotline pro instalaci, konfiguraci a podporu provozu všech operačních 
systémů a aplikací zadavatele 
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Diskové pole 

 

Switch:  
Fiber channel switch 24 port, minimálně 8x8 Gbps SFPs 

Záruka Minimálně 3 roky 

 
 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace zaslané v rámci Zjednodušeného podlimitního řízení a končí 
dnem 27. 11. 2009 v 10 hod. Zadavatel z naléhavých a objektivních důvodů stanovil lhůtu pro 
podání nabídek uchazečů podle § 39 odst. 3. písm. b) , bodu 3 ZVZ. 
 
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova 
ředitelství pavilon D, přízemí. Nabídky je možno podat osobně v podatelně v pracovních 
dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. nebo je zaslat doporučenou poštou na výše uvedenou 
adresu zadavatele tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty 
k podání nabídek.  
 
Nabídka bude předána písemně v jedné řádně uzavřené obálce označené „ Veřejná zakázka 

nnaa  ddooddáávvkkuu::  FTNsP Praha 4 – dodávka serverů - NEOTVÍRAT“ a s adresou, na niž je možné 

Konfigurace Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Systém Diskové pole typu SAN 

Přenosová technologie Fibre Channel 

Front-End konektivita 

Min. 2 Storage procesory 
Základní konektivita : min. 4 FC porty min. 4Gb a 4 iSCSI porty min 1Gb 
Systém musí umožňovat rozšíření o : 

- 8 FC portů min. 4Gb 

- 8 FC portů min. 4Gb + 4 iSCSI porty 

- 8 iSCSI portů 

Back-End konektivita Každý Storage procesor má min. 1 FC port min. 4Gb 

Cache 
Min. 4 GB na každý Storage Procesor,  
V případě výpadku napájení musí být obsah cache zálohován na interní pevné disky v poli 

Maximální dosažitelná 
disková kapacita 

Min. 108 TB neformátované kapacity použitím HDD FC4 15k rpm 
Min. 240 TB  neformátované kapacity použitím HDD SATA 7.2k rpm 

Diskový subsystém 

Možnost připojení min. 16 diskových boxů 
Osaditelnost min. 15 HDD na každý diskový box 
Podpora min. 200 HDD 
Možnost kombinace HDD FC2 a FC4 a SATA a EFD 
Možnost kombinace HDD FC2 a FC4 bez vlivu na maximální propustnost systému 

Instalovaná disková kapacita Min. 13 TB neformátované kapacity na HDD FC4 

RAID  

Systém musí podporovat tyto RAID standardy  
RAID-0, RAID-1, RAID-3, RAID-5, RAID-10, RAID-50 
Možnost konfigurování globálních hot-spares 
Pole musí umožňovat libovolnou konfiguraci více RAID svazků napříč celkovou kapacitou pole 
Možnost vytváření MetaLUNů 

Software - požadovaný v 
dodávce 

Software pro úplnou konfiguraci, management a monitorování 
Software pro tvorbu snapshotů/snapklonů 
Software pro kopírování dat na jiné SAN diskové pole 

Software – možnost 
rozšíření 

Software pro synchronní i asynchronní mirroring mezi dvěma diskovými poli 
Software pro on-line replikace 

Upgrade Systém musí umožňovat upgrade na vyšší model nabízené značky bez nutnosti výměny HDD 

Záruka 
Min. 36 měsíců . Nástup na servisní zásah nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Požadována nepřetržitá předporuchová služba prostřednictvím dohledového centra 

Způsob provádění záručního 
servisu 

Kontaktní místo pro nahlášení poruch, servisní střediska na území ČR, možnost sledování servisních reportů 
prostřednictvím Internetu 
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zaslat podle §71 odst. 6 ZVZ vyrozumění zájemci o tom, že jeho nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ 
 
Předpokladem pro hodnocení nabídek podaných v rámci tohoto zadávacího řízení je splnění 
kvalifikace. Každý zájemce musí splnit kvalifikaci v souladu s § 62 ZVZ, tím, že prokáže: 
 

A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů stanovených v § 53 ZVZ a to formou čestného prohlášení (§ 62 odst.2 ZVZ). 
Závazný vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č.3 této výzvy. 
 

B. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat své profesní kvalifikační předpoklady dle     
§ 54 ZVZ písm.a) -Výpis z obchodního rejstříku,  písm.b)- doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
  

C. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 

D. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 

E. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  
 

- Veškeré zájemcem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě zájemce se 
současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním předchůdcem 
zájemce, který převzal veškeré závazky svého předchůdce, není-li u jednotlivých bodů 
uvedeno jinak. 

- Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále 
nebo úředně ověřené kopii (dle § 57 ZVZ), není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.  

- Zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace dle § 50 odst.1 písm. a), b) ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ne starším 90 dnů. 

- Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí každý z nich splnit dle § 51 odst. 5 
ZVZ základní kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni zájemci společně.  

- Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí zároveň v nabídce předložit originál 
nebo úředně ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni zájemci budou vůči 
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků  vzniklých v souvislosti 
s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení 
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky 
zavázáni společně a nerozdílně. 

- Neprokáže-li zájemce stanoveným způsobem některé z kvalifikačních předpokladů nebo 
uvede neúplné či nepravdivé informace, bude podle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen. 

 
5. Údaje o hodnotících kriteriích podle § 78 ZVZ a způsob hodnocení 

nabídek 
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Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož 
nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a nabídne 
nejnižší nabídkovou cenu.  

Způsob hodnocení 

Nabídková cena bude vyhodnocena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena zakázky bude 
hodnocena jako nejvýhodnější.  

 

6. Obchodní podmínky 

a) předmět této veřejné zakázky musí být dodán do sídla zadavatele nejpozději do 15.12.2009, 
společně s fakturou. 

 

b) Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy 

byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti 
podle § 28 zákona o DPH.  
 

Úplné znění Obchodních podmínek je obsaženo v návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky 

(Příloha č.4) 
 
 
 

7. Otevírání obálek s nabídkami 
 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne, v souladu s §71 ZVZ, dne 27. 11. 2009 ve 14:00 
hodin v sídle zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova ředitelství pavilon D, 
v kanceláři náměstka pro informatiku, v přízemí. Otevírání obálek se mají právo účastnit 
dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s 
§71 ZVZ) vždy maximálně 1 osoba za každého dodavatele. Zadavatel bude po přítomných 
dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině 
přítomných dodavatelů. 
 

 

8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších 
podmínkách, které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanovených zadavatelem v Zadávací 
dokumentaci. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu 
s § 84 zákona. 
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 40 dní od vystavení této výzvy (zadávací lhůta dle 
§43). 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. 
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené   
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro 
podání nevrací. 

9. Pokyny pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém jazyce. 
Všechny listy  nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec  bude po převázání 
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přelepen zálepkou a opatřen podpisem a razítkem uchazeče, 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.  
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v závazném obsahu nabídky (viz příloha č.2 
této Výzvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA 

ředitel nemocnice 
        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

Příloha č.1:   Závazný vzor Titulního listu Nabídky 

Příloha č.2:   Závazný obsah nabídky  

Příloha č.3:   Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 Zákona 
č.137/2006 Sb. 

Příloha č. 4:   Závazný vzor smlouvy o realizaci veřejné zakázky 
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Příloha č.1:   Závazný vzor Titulního listu Nabídky 

Titulní list nabídky 

1. Identifikace zakázky 

Název zakázky   „FTNsP Praha 4 – dodávka serverů“. 

Zadavatel 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,  

Vídeňská 800, 140 59 Praha 

2. Identifikační údaje uchazeče  

Obchodní firma    

IČ    

DIČ    

Sídlo/bydliště    

Osoby oprávněné za uchazeče jednat    

Kontaktní osoba uchazeče    

Telefon    

Fax    

Email    

Bankovní spojení    

Číslo účtu    

3. Nabídková cena 

Celková cena dodávky 
Cena bez DPH [Kč] DPH  [Kč] Cena celkem  [Kč] 

   

4. Termín dodání  zboží 
Závazné datum dodání zboží  
 

(Max. přípustný termín dodání zboží  je 15.12.2009) 
 

 

datum   [den | měsíc | rok] 
 
………………………………. 
  

5. Záruční doba 

Záruční doba na v měsících  

(minimálně 36 měsíců) 

 

počet měsíců   [celé číslo] 

 

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 40 dní od vystavení výzvy k podání nabídky. 
 
 
 
 
 
 
V _____________________ dne ____________________   _______________________ 
                                                 Podpis a razítko statut.org. 
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Příloha č.2:   Závazný obsah nabídky 

 

 
 
 

Obsah nabídky 
 
 
 
 
 
 Strana 
1. Titulní list nabídky  
(S identifikačními údaji uchazeče, s uvedením ceny, termínu dodaní a záruční doby, podepsaný statutárním 
zástupcem uchazeče) 

 

2. Obsah nabídky  
(Seznam kapitol s čísly stran) 

 

3. Prokázání kvalifikace 
 

A. Základní kvalifikační předpoklady, čestné prohlášení 
Formou čestného prohlášení (§62 odst.2). Závazný vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č.2 této 
výzvy. 

 

B. profesní kvalifikační předpoklady 
 B1. Výpis z obchodního rejstříku,  
 B2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
 nebo: Výpis ze seznamu Kvalifikovaných dodavatelů (nahrazuje B1, B2) 

Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů musí být doloženy 
v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

4. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy  
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Příloha 3:   

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 
dle § 53 Zákona č.137/2006 Sb. 

 
 

Název zakázky  Stavební práce pro akci : „ FTNsP Praha 4 – dodávka 
serverů“. 

  
Identifikační údaje uchazeče:  

Název   

IČ   

Sídlo/místo podnikání   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat   

Kontaktní osoba   

Telefon, fax   

E-mail   

 

 
Ke dni ______________ prohlašuji tímto, že jsem uchazeč (výše uvedený): 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde 
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu,  
 
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
e) který není v likvidaci, 
 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak  

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak  
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, a 

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

 
 
 
 
V _____________________ dne ____________________ 
 

_____________________________ 
 
        Jméno a příjmení statutárního orgánu 
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Příloha č.4:   Závazný vzor smlouvy 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 

číslo:  

 

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. 

v platném znění dále jen „Obchodní zákoník“. 

 

 Smluvní strany 

 

1. Kupující: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou  

 Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 

 Zastoupen: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel 

 DIČ: CZ00064190 

 IČ: 00064190 

 Číslo účtu: 36831-041/0100 

 Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 

 
Zapsán v obch. 

rejstříku: 

Zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským obchodním 

soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1043 

 Vyřizuje: Radomír Staněk                                   

 Telefon:      +420 261 083 474 

   

 E-mail: radomir.stanek@ftn.cz 

(dále jen kupující)                                    

a 

 

2. Prodávající: ……………………………………………….. 

 Sídlo: ………………………………………………. 

 Zastoupen: …………………………………………….. 

 DIČ: …………………….. 

 IČ: ……………………….. 

 Číslo účtu: …………………………. 

 Banka: …………………………………….. 

 Zapsán v obch. 

rejstříku:                    

 

……………………………………………………… 

 Vyřizuje: ………………………………. 

 Telefon:      ……………………… 

 Fax:  ……………………….. 

 E-mail: …………………………… 

(dále jen prodávající)                                    

 

 

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější 

nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku  ………………. (doplnit 

druh veřejné zakázky popř. číslo  ze dne ………….  

 

 

 

 

mailto:radomir.stanek@ftn.cz
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1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je dodávka serverů dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je 

nedílnou součástí této smlouvy, včetně  

- zajištění dopravy do místa dodání zboží  

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce   

- dodání záručního a dodacího listu 

- bezplatný záruční servis minimálně podobu 36 měsíců. 

2.  Cena 

2.1 Cena 

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (cena zboží 

včetně dopravy) a činí:  

 

Nabídková cena bez DPH ,00 Kč  

DPH 19%                            Kč  

Nabídková cena celkem vč. DPH Kč  

 

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

Cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky. Cena 

je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady o proti této kupní 

smlouvě jsou nepřípustné. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. 

 

3. Platební podmínky a fakturace  

3.1.  Platební podmínky 

Zálohy nebudou poskytovány. 

 

3.2. Fakturace 
Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem do 14 dnů od doručení 

faktury, se závazkem prodávajícího 30 dnů po splatnosti bez penalizace. Za okamžik uhrazení 

faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.  

 

 

Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:  

- IČ 

- den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

- odvolávka na smlouvu, 

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a 

konečného účetního dokladu, 

- soupis příloh. 
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V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu 

vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou 

fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu bezodkladně 

opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená 

nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové 

faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se 

posouvá. 

 

4. Doba plnění a ostatní ujednání 

4.1. Doba plnění 

Předmět smlouvy bude dodán do sídla kupujícího nejpozději do  15.12.2009. 

 

4.2. Přejímka předmětu smlouvy: 

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný po podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a 

kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený 

statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává 

prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.  

 

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy 

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace tzn. návod k obsluze, záruční list a 

dodací list.  Spolu s předmětem smlouvy bude dodána faktura. 

4.4.  Místo plnění 

Místem plnění předmětu smlouvy je Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 

800, 140 59 Praha 4 Krč. 

4.5. Závazek mlčenlivosti 

Prodávající je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním kupní smlouvy a 

dodržováním bezpečnostních požadavků jak jsou stanoveny a požadovány kupujícím. 

4.6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo 

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním  předmětu smlouvy 

kupujícímu , tj. po podpisu předávacího protokolu.  

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním 

předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými 

zástupci kupujícího a prodávajícího. 

4.7. Smluvní pokuty 

V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu smlouvy je povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000  Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 

 

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této 

smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., 

v platném znění. 
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5. Záruka za jakost 

5.1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové, nepoužívané a odpovídá platné 
dokumentaci a předpisům výrobce, a že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 

 
5.2. Prodávající poskytuje na zboží od okamžiku jeho dodání kupujícímu záruku  …. měsíců 

s bezplatným servisem. 
 

5.3. Nástup na servisní zásah zajistí prodávající nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v 
sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Prodávající zajistí nepřetržitou 
předporuchovou službu prostřednictvím dohledového centra. 

 
5.4. Po dobu záruky blade serverů dále nepřetržitá telefonická hotline pro instalaci, konfiguraci 

a podporu provozu všech operačních systémů a aplikací zadavatele. 
 

5.5.  

6. Závěrečná ustanovení 

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, jsou právně neúčinná. 

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající 

kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

soudem kupujícího.  

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 

druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 

vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 

straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 

písemnosti odmítl. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě 

vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. 

 

 

V Praze dne ………………………  V Praze dne ……………………… 

 

 

 

......................................................  ...............................……………………… 

Za kupujícího:                             Za prodávajícího:        
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA   …………………………………… 

ředitel      ………………………….  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží a cena (dodá uchazeč) 


