Příloha č. 10
Požadovaný obsah návrhu smlouvy na dodávku serverů ve věci VZMR s názvem: „Obnova serverové
infrastruktury městského úřadu“
Účastník předloží vlastní návrh smlouvy. Předložený návrh smlouvy obsahovat tato ustanovení:
• přesné vymezení předmětu plnění, kterým je:
1. Dodávka serverového řešení (produkční a backup server) včetně souvisejících licencí
operačních systémů
2. Dodávka licencí systému pro zálohování
3. Kompletní instalace, konfigurace a oživení systémů a zaškolení administrátorů
(musí být v souladu s Výzvou pro podání nabídek, zejména čl. 3, přílohou č. 8 a přílohou č. 9)
• ustanovení o ceně za předmět plnění – cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše
DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako
nedílná součást návrhu smlouvy.
Uvedená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné pro plnění
zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a dodavatel je vázán nabídkovou cenou po
celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu změny zákona
o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
• nedílnou součástí návrhu smlouvy budou tyto přílohy nabídky dodavatele:
o oceněný rozpočet (viz příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky)
o vyplněná příloha č. 9 Výzvy k podání nabídky
o detailní popis předmětu plnění vč. časového harmonogramu
• stanovení termínů pro splnění smlouvy – nejzazší termín předání je 40 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy, v případě prodlení s předáním prostým vad a nedodělků uhradí dodavatel zadavateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení.
• ustanovení o servisu – musí být v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 9 Výzvy k podání
nabídek
• ze strany zadavatele bude hrazen úrok prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení se zaplacením ceny za poskytnuté plnění,
• smluvní pokutu bude možné uplatnit nezávisle na uplatnění nároku na náhradu škody
• možnosti ukončení smluvního vztahu:
o odstoupením od smlouvy z důvodů, které budou ve smlouvě označeny jako závažné
porušení povinností (zejména řádné a včasné nesplnění závazku, a to ani v dodatečné 14
denní lhůtě poskytnuté zadavatelem k nápravě, porušení povinnosti mlčenlivosti, porušení
povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škodu)
• závazek dodavatele mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň
5 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 %.
• závazek mlčenlivosti - dodavatel bude povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní,
výrobní či technické povahy souvisejících se zadavatelem, které mají skutečnou nebo alespoň
potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně
dostupné. Dodavatel se zaváže též zajistit, aby osoby, které musí tyto skutečnosti k provádění díla znát,
je uchovaly v tajnosti vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám,
• platební a obchodní podmínky:
o splatnost faktur bude minimálně 14 dní
• souhlas se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv vč. osobních údajů FO.
Návrh smlouvy nebude obsahovat ujednání přinášející jednostranné výhody pro dodavatele. Nebude
obsahovat podmínky nápadně nevýhodné pro zadavatele.

