
Úřad vlády České republiky      
  

 

ev. č. objednatele: 16/110-0 
ev. č. dodavatele: 27042016 

 

SMLOUVA 
o po řízení archiva čního řešení sdílených souborových složek a elektronické p ošty 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Česká republika - Ú řad vlády České republiky 
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO: 00006599   
DIČ: CZ00006599 
kterou zastupuje: Ing. Lenka Dynterová, ředitelka Odboru informatiky 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kučera 

(dále jen „objednatel“ ) 
 

a 

AGORA plus, a.s. 
se sídlem: Řípská 1321/11c, 627 00, Brno – Slatina 
IČO:  25503910 
DIČ:  CZ25503910 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
spisová značka (oddíl, vložka) B2454 
kterou zastupuje: Ing. Josef Veškrna, předseda představenstva 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, účet č.: 2518750104/2600 
kontaktní osoba: Marek Navrátil, tel. +420 515 913 856  

(dále jen „dodavatel“)  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“ ).   

 

I. 
Úvodní ustanovení 

Plnění této smlouvy je podlimitní veřejnou zakázkou dle § 12 odst. 2 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána  
v souladu s nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
„Archivace sdílených souborových složek a elektronické pošty“ (dále jen „veřejná zakázka “) 
a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně, ve sjednaném 
termínu, na sjednaném místě, v požadované kvalitě archivační řešení, tj. hardware 
a softwarové licence pro provádění archivace sdílených souborových složek a elektronické 
pošty včetně instalačních a konfiguračních prací souvisejících s uvedením do provozu (dále 



jen „archiva ční řešení “), včetně proškolení obsluhy a dále poskytnutí služeb technické 
podpory k archivačnímu řešení (dále jen „technická podpora “) po dobu 3 let; to vše 
způsobem a v rozsahu a  uvedeném v této smlouvě včetně jejích příloh. Dodavatel se dále 
zavazuje dodat archivační řešení (včetně poskytnutí technické podpory) minimálně v rozsahu 
dle nabídky dodavatele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel se 
zavazuje řádně dodané archivační řešení, tj. zboží včetně příslušné dokumentace, příslušných 
licencí a poskytnutých služeb, převzít a zaplatit dodavateli cenu uvedenou v příloze č. 2 této 
smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

III. 
Doba, místo a zp ůsob dodání archiva čního řešení 

1. Dodavatel se zavazuje dodat hardware do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy a zprovoznit 
archivační řešení do 60 dnů od uzavření této smlouvy včetně poskytnutí všech souvisejících 
služeb, poskytnutí licencí apod., s výjimkou poskytování služeb technické podpory, včetně 
předání archivačního řešení objednateli. 

2. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby technické podpory 3 roky od převzetí archivačního 
řešení objednatelem, pokud nebude počátek běhu lhůt dohodnut jinak. 

3. Dodavatel se zavazuje proškolit minimálně 4 osoby určené objednatelem v rozsahu 
potřebném pro zajištění řádného užívání (obsluhy) archivačního řešení v časovém rozsahu 
minimálně 4 hodin. 

4. Dodavatel je povinen zajistit provedení příslušných prací na upgrade stávající páskové 
knihovny, instalaci a konfiguraci diskového pole, archivačního software a archivačního serveru 

specialisty s příslušnou certifikací na dodání řešení Quantum Scalar a veškerý dodávaný 
software a hardware. Objednatel je oprávněn před započetím prací nebo v jejich průběhu 
požadovat prokázání uvedené certifikace.   

5. Místem plnění je nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 (Strakova akademie). 
Konkrétní místo plnění určí objednatel. 

6. O předání a převzetí archivačního řešení bude sepsán předávací protokol, a to ve dvou 
vyhotoveních. Návrh předávacího protokolu připraví dodavatel. Protokol bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat za příslušnou smluvní stranu. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení předávacího protokolu.  

7. Podpisem předávacího protokolu dle odst. 6 tohoto článku oběma smluvními stranami 
přechází na objednatele  
a) nebezpečí vzniku škody na archivačním řešení, 
b) vlastnické právo k archivačnímu řešení přechází na objednatele. 

8. Objednatel není povinen převzít archivační řešení, které vykazuje zjevné vady či odchylky 
od popisu dle této smlouvy, od dokumentace k němu či jeho jednotlivým součástem nebo od 
nabídky dodavatele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel dále není 
povinen převzít archivační řešení v případě, že nebyly poskytnuty veškeré související služby 
(s výjimkou technické podpory).  V takovém případě je objednatel povinen sepsat zápis o 
zjištěných vadách a předat jej dodavateli. Objednatel není povinen převzít archivační řešení 
bez příslušných dokladů, které se k němu vztahují. Do odstranění vad není objednatel povinen 
podepsat předávací protokol dle odst. 6 tohoto článku a zaplatit cenu předmět této smlouvy.  
 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena včetně položkového členění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (Kalkulace 
ceny). 

2. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné nebo související s řádným plněním 
předmětu této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, tj. nejen položky výslovně v této 
smlouvě uvedené (licence, technická podpora apod.), ale i případné další náklady, které v této 
smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale dodavatel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, 
že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy. 

3. Oprávnění fakturovat cenu dle tohoto článku smlouvy vzniká dodavateli po podpisu 
předávacího protokolu dle čl. III odst. 6 této smlouvy. 



4. Celková cena bez DPH je nepřekročitelná. DPH bude účtována ve výši dle platných právních 
předpisů. 

5. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem 
v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu dle 
čl. III odst. 6 této smlouvy. 

6. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit dodavateli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

7. Cenu uhradí objednatel na základě faktury dodavatele bezhotovostním převodem, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zaplacením se rozumí 
odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.  
 

V. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy (pro účely tohoto článku dále jen 
„dílo “) neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu 
vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn 
disponovat s právy, které touto smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití 
poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné 
a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí 
od autorů děl v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), popř. od nositelů jiných práv duševního 
vlastnictví v souladu s právními předpisy. Dodavatel se zavazuje, že objednateli uhradí 
veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností dle předchozí věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti dodavatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, 
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 3 tohoto článku o dílo anebo jeho části 
vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „předměty 
ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy 
objednateli pro území celého světa včetně České republiky nevýhradní neomezené právo 
k užití těchto předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva 
k předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Dodavatel 
touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného nevýhradního práva 
k užití předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního 
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění 
k užití předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná 
s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas dodavatele a objednatel není povinen postoupení licence nebo její části 
na třetí osobu dodavateli oznamovat. Toto právo objednatele k předmětům ochrany podle 
autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané dodavatelem. Objednatel není povinen 
výše uvedenou licenci využít. Dodavatel dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo 
překládat předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat 
provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, 
že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí 
ceny dle čl. IV.  



3. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené 
databázi, dodavatel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je 
dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše 
odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně dle čl. IV této smlouvy. Objednatel se tím stává 
ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv majetkových 
v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení 
osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž 
právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále postupitelné. 
Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem 
užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění 
(licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 
58 odst. 5 autorského zákona. Dodavateli ani původním autorům nenáleží nárok na 
přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod 
vlastním jménem. 
 

VI. 
Záruka za jakost, odpov ědnost za vady 

1. Dodavatel odpovídá za to, že archivační řešení má vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
příslušnou dokumentací a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější.  

2. Dodavatel odpovídá za vady archivačního řešení zjištěné při jeho předání nebo v průběhu 
záruční doby, a to za všechny vady archivačního řešení existující v době předání i za vady 
vzniklé později. Dodavatel se za tímto účelem zavazuje poskytnout objednateli záruku v délce 
3 let (dále jen „záruční doba“).  

3. Dodavatel se zavazuje odstraňovat záruční vady v rámci poskytování technické podpory ve 
lhůtách uvedených pro poskytování technické podpory v sídle objednatele, tj. dle přílohy č. 1 
této smlouvy (v režimu Next Business Day onsite). 

4. Dodavatel objednateli garantuje, že pro dodané zboží bude po dobu dalších 3 let po uplynutí 
záruční doby dle odst. 2 tohoto článku volně pořiditelná servisní podpora od jakéhokoli jiného 
dodavatele na trhu. 

5. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí zboží 
stanovených touto smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními předpisy, 
dále dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných k řádnému užívání zboží a k nakládání 
se zbožím. 

6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 6 této 
smlouvy. 

7. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
9. Dodavatel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li dodavatel 

odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 7 dnů od stanoveného termínu, je 
objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat dodavateli. 

10. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

VII. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 
a) bude v prodlení s dodáním hardware dle čl. III odst. 1 ve výši 0,02 % z celkové ceny 

včetně DPH dle přílohy č. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení 



b) bude v prodlení se zprovozněním a předáním archivačního řešení dle čl. III odst. 1, a to i v 
případě jeho nepřevzetí objednatelem z titulu jeho vad, ve výši 0,05 % z celkové ceny 
včetně DPH dle přílohy č. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení; 

c) nedodrží lhůtu pro odstranění nahlášené vady nebo neposkytne služby technické podpory 
dle přílohy č. 1 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ s tím, že po 
marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem k zajištění nápravy 
je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení; 

d) porušení ustanovení čl. V ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ s tím, že tuto pokutu 
je možno uložit i opakovaně po marném uplynutí poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty 
objednatelem. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury dodavatele je dodavatel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
a na řádné dokončení plnění předmětu smlouvy. 

 

VIII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 
a) odstoupením od smlouvy: 

i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku, 
ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.  

b) dohodou smluvních stran. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení dodavatele s dodáním archivačního řešení, a to i v případě nepřevzetí 
archivačního řešení objednatelem z titulu jeho vad, delšího než 20 dnů; 

b) prodlení dodavatele s odstraněním vad nebo poskytnutím služeb technické podpory dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, delšího než 20 dnů; 

c) že v průběhu plnění řádně uplatní u dodavatele své požadavky nebo připomínky 
předmětu smlouvy a dodavatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich 
nepostupuje; 

d) že dodavatel neprokáže příslušnou certifikaci dle čl. III odst. 4 této smlouvy; 
e) že po předání archivačního řešení zjistí, že nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

dokumentací k němu nebo nabídkou dodavatel podanou v zadávacím řízení, v němž byla 
jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější; 

f) porušení povinností dle čl. V této smlouvy. 
3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením 

ceny delšího než 20 dní. 
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 
5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.   
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí 
obecně závaznými právními předpisy, zejména občanských zákoníkem.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží dodavatel. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit 
pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných a datovaných 
dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.  

3. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoli jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.  



4. Dodavatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
6. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh.  
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 2 Kalkulace ceny  

 

 

V Brně dne 7. 6. 2016 V Praze dne 17. 6. 2016 

za spol. AGORA plus, a.s. za Českou republiku 
 Úřad vlády České republiky  
_________________________ _______________________ 

Ing. Josef Veškrna Ing. Lenka Dynterová  
předseda představenstva  ředitelka Odboru informatiky  
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Technická specifikace p ředmětu pln ění 

1.    Upgrade stávající páskové knihovny 

  Minimální technické požadavky 
zadavatele 

Splňuje 
(ANO/NE) 

Popis splnění požadavku / Typ 
nabízeného zboží 

1. rozšíření stávající páskové knihovny 
Quantum Scalar i500 o 2ks LTO-7 
8Gb FC mechanik včetně 2 ks 
optických kabelů, 15m LC-LC 

ANO rozšíření stávající páskové knihovny 
Quantum Scalar i500 o 2ks Quantum 
Scalar i500 LTO-7 Tape Drive Module, 
8Gb native Fibre Channel, Dual Port FC 
mechanik včetně 2 ks optických kabelů, 
15m LC-LC 

2. rozšíření stávajícího backup serveru 
Dell PowerEdge R510 o dual port 
fiber channel kartu s min. 2x 8Gb FC 
porty do slotu PCIe G2 x4 

ANO rozšíření stávajícího backup serveru 
Dell PowerEdge R510 o dual port fiber 
channel kartu QLogic 2562, Dual Port 
8Gbps - 2x 8Gb FC porty do slotu PCIe 
G2x4 

3. 40 ks datových médii LTO-7 (6TB 
native) včetně čárových kódů 

ANO 40 ks datových médii Quantum LTO-7 
(6TB native) včetně čárových kódů 
(barcode) 

4. 2 ks čistící médium pro mechaniky 
LTO-7 

ANO 2 ks čistící médium Quantum  pro 
mechaniky LTO-7 

5. instalace a rekonfigurace stávající 
páskové knihovny Quantum Scalar 
i500 pro potřeby archivace (knihovna 
se nyní využívá pro zálohování, 
stávající konfigurace pro zálohovací 
systém musí být zachována), 
vytvoření několika nezávislých 
partitions pro zálohování a archivaci 
dat 

ANO instalace a rekonfigurace stávající 
páskové knihovny Quantum Scalar i500 
pro potřeby archivace (knihovna se nyní 
využívá pro zálohování, stávající 
konfigurace pro zálohovací systém bude 
zachována), vytvoření několika 
nezávislých partitions pro zálohování 
a archivaci dat 

6. technická podpora 3 roky 
s odstraněním nahlášené vady do 
druhého pracovního dne v objektu 
objednatele (v režimu Next Business 
Day onsite) na dodaný HW (2x 
pásková mechanika LTO-7 a dual 
port fiber channel kartu do Dell 
PowerEdge R510, servisní záruka 
na stávající HW nebude narušena 

ANO technická podpora 3 roky s odstraněním 
nahlášené vady do druhého pracovního 
dne v objektu objednatele (v režimu 
Next Business Day onsite) na dodaný 
HW (2x pásková mechanika LTO-7 a 
dual port fiber channel kartu do Dell 
PowerEdge R510, servisní záruka na 
stávající HW nebude narušena 

 

2. Datové úložišt ě s deduplikací dat (1 ks) 

Název datového úložiště s deduplikací dat: Quantum DXi 4700  

  Parametr Splňuje 
(ANO/NE) 

Popis splnění požadavku / Typ 
nabízeného zboží 

1. datové úložiště využívající při 
ukládání dat princip in-line 
deduplikace na cíli a princip 
variabilní délky bloku 

ANO datové úložiště využívající při ukládání 
dat princip in-line deduplikace na cíli a 
princip variabilní délky bloku 
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2. využitelná licencovaná kapacita 
nabízeného zařízení bude minimálně 
18 TB 

ANO využitelná licencovaná kapacita 
nabízeného zařízení 19 TB 

3. rackové provedení zařízení včetně 
montážní sady (kolejnice) 

ANO rackové provedení zařízení včetně 
montážní sady (kolejnice) 

4. minimální propustnost zařízení: 

• 7.5 TB/hodinu (NAS interface), 
• 5.5 TB/hodinu (VTL interface) 

ANO  propustnost zařízení: 
• 7.7 TB/hodinu (NAS interface) 
• 5.9 TB/hodinu (VTL interface) 

5. zařízení musí podporovat minimálně 
protokoly CIFS, NFS a musí umožnit 
rozšíření o podporu protokolu VTL 
FC a jejich současné použití 

ANO zařízení podporuje protokoly CIFS, NFS 
a umožňuje rozšíření o podporu 
protokolu VTL FC (8Gb FC) a jejich 
současné použití 

6. zařízení musí být kompatibilní se 
standardem OpenStorage (OST) 

ANO zařízení je plně kompatibilní se 
standardem OpenStorage (OST) 

7. dodané zařízení bude možné 
v budoucnu rozšířit o další diskové 
police 

ANO dodané zařízení je možné v budoucnu 
rozšířit o další diskové police 

8. možnost rozšíření kapacity až na 
100 TB včetně expanzních diskových 
polic 

ANO možnost rozšíření kapacity až na 135 TB 
včetně expanzních diskových polic 

9. síťová rozhraní – minimálně: 

• 3x 1 Gb Ethernet, 
• 2x 10Gb Ethernet SFP+, 
• možnost rozšíření o minimálně 

4x 8 Gb FC porty 

ANO síťová rozhraní: 

• 3x 1 Gb Ethernet, 
• 2x 10Gb Ethernet SFP+ 
• možnost rozšíření o minimálně 4x 8 

Gb FC porty 

10. zařízení musí podporovat alespoň 
následující scénáře pro replikaci: 1:1, 
N:1 a 1:N, licence pro replikaci je 
součástí dodaného HW 

ANO zařízení Quantum DXi 4700 podporuje 
následující scénáře pro replikaci: 1:1, N:1 
a 1:N. Licence pro replikaci je součástí 
dodaného HW 

11. zařízení musí zajišťovat ochranu dat 
alespoň na úrovni duální diskové 
parity 

ANO zařízení zajišťuje ochranu dat na úrovni 
duální diskové parity RAID-6 

12. zařízení musí umožnit správu 
prostřednictvím webového rozhraní 

ANO zařízení Quantum DXi 4700 umožňuje 
správu prostřednictvím webového 
rozhraní 

13. zařízení bude licenčně povoleno 
minimálně 18 TB diskové kapacity 
pro účely archivace – potřebné 
licence a technická podpora na 3 
roky budou součástí dodávky 
zařízení 

ANO zařízení Quantum DXi 4700 obsahuje 
licenčně povoleno 19 TB diskové 
kapacity pro účely archivace – potřebné 
licence a technická podpora na 3 roky je 
součástí dodávky zařízení 

14. zařízení bude dodáno včetně 3 let 
technické podpory na HW a SW 
(firmware zařízení) poskytovaného v 
rámci servisního programu výrobce s 
odstraněním nahlášené vady do 
druhého pracovního dne v objektu 
objednatele (v režimu Next Business 
Day onsite) 

ANO zařízení bude dodáno včetně 3 let 
technické podpory na HW a SW 
(firmware zařízení) poskytovaného v 
rámci servisního programu výrobce s 
odstraněním nahlášené vady do druhého 
pracovního dne v objektu objednatele (v 
režimu Next Business Day onsite) 
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15. součástí předmětu plnění je doprava, 
instalace a konfigurace zařízení 
v rámci archivačního řešení 

ANO součástí předmětu plnění je doprava, 
instalace a konfigurace zařízení v rámci 
archivačního řešení včetně zaškolení 
administrátorů 

 

3. Archiva ční software (elektronická pošta IBM Domino/Notes, F ile System) 

Název archivačního software: CommVault Simpana  

  Parametr Splňuje 
(ANO/NE) 

Popis splnění požadavku / Typ 
nabízeného zboží 

1. archivační software musí umožnovat 
archivace následujících systémů: 

• IBM Domino/Notes verze 9.x, 
• MS Exchange, 
• MS Sharepoint, 
• souborové systémy MS Windows 

2008/2012, Linux, Unix File 
System, 

• Network Attached Storage (NAS) 

ANO archivační software umožňuje archivaci 
následujících systémů: 

• IBM Domino/Notes verze 9.x, 
• MS Exchange, 
• MS Sharepoint, 
• souborové systémy MS Windows 

2008/2012, Linux, Unix File System 
• Network Attached Storage (NAS) 

2. archivační řešení musí umožňovat 
kapacitní licencování a neomezený 
počet souborů v archivu 

ANO archivační řešení umožňuje kapacitní 
licencování a neomezený počet souborů 
v archivu 

3. archivace souborových systémů – 
dodat licenci pro archivaci 3TB dat 
souborových systémů MS Windows 
2003, MS Windows 2008, MS 
Windows 2012 a Linux s možností 
dalšího rozšíření 

ANO archivace souborových systémů – 
licence pro archivaci 3TB dat 
souborových systémů MS Windows 
2003, MS Windows 2008, MS Windows 
2012 a Linux s možností dalšího 
rozšíření 

4. archivace poštovních schránek IBM 
Domino/Notes 9.x – dodat licenci pro 
archivaci 1000 mailboxů nebo 700 
uživatelských účtů v hlavní adresní 
knize s možností dalšího rozšíření 

ANO archivace poštovních schránek IBM 
Domino/Notes 9.x – obsahuje licenci pro 
archivaci 1000 mailboxů s možností 
dalšího rozšíření 

5. možnost rozšíření archivačního 
software o centrální vyhledávání 
v archivu a compliance (audit) 

ANO archivační řešení je možné rozšířit o 
centrální vyhledávání v archivu a 
compliance (audit) 

6. archivační řešení musí mít jednotné 
prostředí pro administraci, 
konfiguraci, monitoring a reportování 
všech procesů archivace 

ANO archivační řešení obsahuje jednotné 
prostředí pro administraci, konfiguraci, 
monitoring a reportování všech procesů 
archivace 

7. software musí umožnit integraci 
s prostředím cloud (REST over 
HTTP), které nabízí přesunutí 
uložených archivních dat do 
prostředí privátního nebo veřejného 
cloudu bez nutnosti vytváření 
složitých skriptů nebo použití externí 
gateway 

ANO software umožňuje integraci s prostředím 
cloud (REST over HTTP), které nabízí 
přesunutí uložených archivních dat do 
prostředí privátního nebo veřejného 
cloudu bez nutnosti vytváření skriptů 
nebo použití gateway 

8. software musí podporovat Multi-Tier 
archivační strategie, ukládat 
archivovaná data na pásková média 

ANO software podporuje Multi-Tier archivační 
strategie, ukládá archivovaná data na 
pásková média (LTO-4, LTO-7) 
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(LTO-4, LTO-7) a paralelně vytvářet 
kopie na deduplikační diskovou 
jednotku s možností replikace do 
další lokality nebo cloud 

a paralelně vytváří kopie na deduplikační 
diskovou jednotku s možností replikace 
do další lokality nebo cloud (object 
storage) 

9. archivační software musí umožnit 
přímou archivaci dat na pásku tzv. 
direct-to-tape archive 

ANO archivační software umožňuje přímou 
archivaci dat na pásku tzv. direct-to-tape 
archive 

10. software musí umožnit definovat filtry 
pro vyřazení dat z procesu archivace 
tzv. Exclude list (emailové zprávy, 
soubory, adresáře) 

ANO software umožňuje definovat filtry pro 
vyřazení dat z procesu archivace tzv. 
Exclude list (emailové zprávy, soubory, 
adresáře) 

11. archivační řešení musí podporovat 
journaling IBM Domino/Notes verze 
9.x 

ANO archivační řešení podporuje journaling 
IBM Domino/Notes verze 9.x 

12. archivační řešení pro IBM 
Domino/Notes verze 9.x musí 
podporovat následující archivační 
pravidla dle: 

• stáří zprávy, 
• velikost zprávy, 
• kvóty poštovní schránky (High 

and Low Watermarks), 
• dle typu příloh 

ANO archivační řešení pro IBM Domino/Notes 
verze 9.x podporuje následující 
archivační pravidla dle: 
• stáří zprávy, 
• velikost zprávy, 
• kvóty poštovní schránky (High and 

Low Watermarks) 
• dle typu příloh 

13. software musí uživatelům poskytovat 
transparentní přístup k archivovaným 
datům 

ANO software poskytuje uživatelům 
transparentní přístup k archivovaným 
datům 

14. software umožňuje vytvoření více 
úrovní uživatelů a skupin s různými 
právy pro práci s archivem 

ANO software umožňuje vytvoření více úrovní 
uživatelů a skupin s různými právy pro 
práci s archivem 

15. software bude umožnovat provádět 
řízenou a dokumentovanou skartaci 
archivovaných dat dle 
nadefinovaných retenčních politik 

ANO software umožňuje provádět řízenou 
a dokumentovanou skartaci 
archivovaných dat dle nadefinovaných 
retenčních politik 

16. na dodané licence se dodavatel 
zavazuje poskytnout technickou 
podporu (maintenance) na 3 roky 
včetně nároku na vyšší (nové) verze 
software po dobu trvání podpory, 
které se dodavatel zavazuje dodat 
zhotoviteli včetně příslušných služeb 
(zprovoznění a pod.) a práv (licence) 

ANO dodané licence obsahují poskytování 
technické podpory (maintenance) na 3 
roky včetně nároku na vyšší (nové) verze 
software po dobu trvání podpory, které 
se dodavatel zavazuje dodat zhotoviteli 
včetně příslušných služeb (zprovoznění 
a pod.) a práv (licence) 

 

4. Archiva ční server (1 ks) 

Název archivačního serveru: Dell PowerEdge R330  

  Parametr Splňuje 
(ANO/NE) 

Popis splnění požadavku / Typ 
nabízeného zboží 

1. provedení rack mount, maximální 
velikost 1U 

ANO provedení rack mount, velikost 1U 
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2. CPU - jednosocketový systém 
osazený jedním čtyřjádrovými CPU 
s minimálním výkonem podle 
benchmarku SPEC CPU2006 
(výsledky testu musí být 
prokazatelně publikované na 
www.spec.org): 
• CINT2006 – 65 bodů, 
• CFP2006 – 90 bodů, 
• CINT2006 Rates – 195 bodů, 
• CFP2006 Rates – 170 bodů 

ANO CPU - jednosocketový systém osazený 
jedním čtyřjádrovým CPU Intel Xeon E3-
1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo 
(80W), výsledky testu publikované na 
www.spec.org): 

• CINT2006 – 65 bodů, 
• CFP2006 – 90 bodů, 
• CINT2006 Rates – 195 bodů 
• CFP2006 Rates – 170 bodů 

3. velikost operační paměti minimálně 
32 GB RAM DDR4 

ANO 32 GB RAM DDR4 (2133MT/s, ECC) 

4. pevné disky - 3x pevné disky 
o kapacitě 120GB SSD SATA 6Gpbs 

ANO 3x pevný disk o kapacitě 120GB SSD 
SATA 6Gpbs 

5. řadič RAID (podpora RAID 0, 1, 5, 
10, 50) bude dodán včetně cache 
o velikosti minimálně 1GB 
a zálohován baterií 

ANO řadič RAID (podpora RAID 0, 1, 5, 10, 
50) včetně cache o velikosti 1GB 
a zálohován baterií 

6. externí SAS řadič pro připojení 
páskové knihovny Quantum Scalar 
i500 (minimálně 2x 6 Gb/s SAS) 

ANO externí SAS řadič Dell pro připojení 
páskové knihovny Quantum Scalar i500 
(2x 12 Gb/s SAS zpětně kompatibilní s 6 
Gb/s SAS) 

7. síťové adaptéry: 
• 2x 1GbE RJ-45 port typu LOM, 
• 2x 10GbE včetně SFP+ SR 

modulů 

ANO Dell síťové adaptéry: 2x 1GbE RJ-45 port 
typu LOM a 2x 10GbE včetně SFP+ SR 
modulů 

8. 2x redundantní síťový napájecí zdroj ANO 2x redundantní síťový napájecí zdroj 
(350W) 

9. management serveru nezávislý na 
operačním systému, poskytující 
management funkce a vlastnosti: 
webové rozhraní a dedikovaná IP 
adresa, sledování hardwarových 
senzorů (teplota, napětí, stav, 
chybové senzory) 

ANO Dell management serveru nezávislý na 
operačním systému, poskytující 
management funkce a vlastnosti: webové 
rozhraní a dedikovaná IP adresa, 
sledování hardwarových senzorů 
(teplota, napětí, stav, chybové senzory) 

10. technická podpora na 3 roky 
s odstraněním nahlášené vady do 
druhého pracovního dne v objektu 
objednatele (Next Business Day on 
site) 

ANO Dell technická podpora na 3 roky 
s odstraněním nahlášené vady do 
druhého pracovního dne v objektu 
objednatele (Next Business Day on site) 
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Kalkulace ceny (v položkovém členění) 

 

 Položka Jednotka 

Cena v Kč 

za 

jednotku 

bez DPH 

Cena v Kč 

za 

jednotku 

včetně 

DPH 

Počet 

jednotek 

Cena v Kč bez 

DPH za 

celkový počet 

jednotek 

Cena v Kč 

včetně DPH za 

celkový počet 

jednotek 

1. 

upgrade stávající páskové 

knihovny (LTO-7 mechaniky, 

dual port FC karta, technická 

podpora 3 roky) včetně 

instalačních 

a konfiguračních prací 

celek 508.300,00 615.043,00 1 508.300,00 615.043,00 

2. 
datové médium LTO-7 (6TB 

native) včetně čárových 

kódů  

ks 3.325,00 4.023,25 40 133.000,00 160.930,00 

3. 
čistící médium pro 

mechaniky LTO-7   
ks 2.400,00 2.904,00 2 4.800,00 5.808,00 

4. 

datové úložiště s reduplikací 

dat včetně technické 

podpory na 3 roky včetně 

instalačních a 

konfiguračních prací 

ks 489.000,00 591.690,00 1 489.000,00 591.690,00 

5. 

archivační software - 

elektronická pošta IBM 

Domino/Notes (1.000 

mailboxů nebo 700 

uživatelských účtů) včetně 

instalačních 

a konfiguračních prací 

a technické podpory 

(maintenance) na 3 roky 

soubor 

licencí 
605.500,00 732.655,00  1 605.500,00  732.655,00 

6. 

archivační software - File 

Systém (3TB dat) včetně 

instalačních a 

konfiguračních prací a 

technické podpory 

(maintenance) na 3 roky 

soubor 

licencí 
319.500,00 386.595,00 1 319.500,00 386.595,00 

7. 

archivační server včetně 

instalačních 

a konfiguračních prací a 

technické podpory na 3 roky 

ks 98 700,00 119 427,00 1 98.700,00 119.427,00 

Celková cena 2.158.800,00 2.612.148,00 

 


