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. Europilische Union. Europiiischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung: Investition in litre 
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vašr buóoucnosti 

KUPNí SMLOUVA Č. SOAP/002-.1~~.~ .. /2014 
. " 

podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb~,občanský zákoník, v platném znění 

3S.cz, s.r.o. 
Sídlo: 

Kontaktní adresa: 

I. 
Smluvní strany 

Křenová 479/71, ,60200 Brno 

Eliášova 25,61600 Brno 

Jejímž jménem jedná: Andrea Šmehlíková, prokurista 

IČ: 27683273 

DiČ: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 

Kontaktní osoby: 

Kontaktní e-mail: 

CZ27683273 

35-4490910207/0100 

+420511 133830 

Ing. Jiří Dražil 

jiri.drazil@3s.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 51803 

(dále jen prodávající) 

a 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni 

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 

Zastoupená: 

IČ: 

DiČ: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 

Kontaktní osoby: 

Kontaktní e-mail: 

(dále jen kupující) 

Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem 

70979090 

CZ70979090, není plátcem DPH 

4245881/0710 

377236263 

Petr Kocourek, Jan Římovský, informatici 

informatik@soaplzen.cz 

II. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je dodání 

1.1 Výrobce a typ: Hitachi NAS 3080, 

1 ks Hitachi NAS 3080 G2 Base Systém, 4 ks 8Gbit FC porl, 6 ks 1 Gbit LAN, 2 ks PSU, 
HNAS 3080 Entry SW Bundle, 2 roky Hitachi Supporl NBD on-site 4hr response, 
FibreChannel kabely a 2 ks rozšiřujícího modulu pro navýšení počtu porlů diskového pole, 

1.2 1 ks Instalace Hitachi NAS 3080 a převod stávajících dat 

2. Předmětem této smlouvy jsou také související služby uvedené v,příloze Č. 2 - zadávací 
dokumentaci, tedy instalace, konfigurace a převod stávajících dat. 
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3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je také nabídka prodávajícího uvedená v'příloze Č. 1. 

4. Plnění je součástí realizace projektu "Česko-bavorský archivní průvodce" (dále jen "projekt") 
s registračním číslem 288 v operačním programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 spolufinancovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 

III. 
Kupní' cena 

1. Cena za předmět plnění podle článku II. je stanovena ve výši: 

1.1 za Hitachi NAS 3080 

Bez DPH: 364278,- Kč 

DPH 21 %: 76498,38 Kč 

CELKEM: 440776,38 Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %, 

1.2za Instalace Hitachi NAS 3080 a převod stávajících dat 

Bez DPH: 39 511,- Kč. 

DPH 21 %: 8297,31 Kč 

CELKEM: 47808,31 Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %. 

Celkem kupní cena činí 403 789,- Kč bez DPH; výše DPH 21% činí 84 795,69 Kč; kupní 
cena včetně DPH 21% činí 488584,69 Kč. 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží včetně dopravy do místa plnění, cla, 
skladování, záruky, práce a dopravy spojené s instalací, konfigurací a převodem dat. 

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou. 

4. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat a nainstalovat smluvené zboží a provést smluvené služby podle 
článku II. bodu 1. a 2. nejpozději do 31. 10. 2014. 

2. Místo plnění: 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni, 
Sedláčkova 44, 
30612 Plzeň 

V. 
Všeobecné dodací podmínky 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. 

2. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu. 

VI. 
Součinnost prodávajícího a kupujícího 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této smlouvy. 

, 

2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 
povinností plynoucích z této smlouvy, spočívající zejména v tom, že umožní kontaktním 
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osobám prodávajícího přístup k software a hardware diskového pole a serverů v místě plnění 
za účelem instalace, konfigurace a převodu dat. 

VII. 
Záruka a servis 

1., Záruční doba předmětu plnění je 24 měsíců. .' 
.' ~). ':~'.; ;;:fj;~ ,'~ , .. ,~ ":" 
2;.:, Pci~buzáruky musí být výrobcem nebo prodávajícím zajištěn bezplatný seryis~i:Zásé\tJ, 

,', , '.ď'\J místě plnění do následujícího pracovního dne od nahlášení závady. " ',' . .',. ' . 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupnf'cenu až po dodání a potvrzení převzetí předmětu' 
plnění dle článku II. kupujícím a fakturu vystaví do pěti dnů po potvrzení převzetí předmětu 
plnění. 

2. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na e-mail fakturace@soaplzen.cz 
nebo na adresu sídle kupujícího. 

3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpiSŮ a náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze 
strukturálních fondů Evropské unie. V textu faktury musí tedy být výslovně zmíněn projekt 
"Česko-bavorský archivní průvodce", evidenční číslo projektu 288 a název programu 
přeshraniční spolupráce "Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013". 

4. Faktura nebo dodací list musí obsahovat sériová čísla přidělená výrobcem, kter~ musí být 
shodná se sériovými Čísly uvedenými na dodaném zboží. 

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu 
do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena 
v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením 
faktury. V případě doručení faktury e-mailem je vrácení faktury realizováno oznámením na 
kontaktní e-mail prodávajícího. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

7. Zálohu kupující neposkytuje. 

IX. 
Podstatné pť?rušení smlouvy 

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy neplnění kvantitativních 
a kvalitativních požadavků kupujícího prodávajícím dle článků II. a III. této smlouvy. 

X. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Nedodá-Ii prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení; 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce 
převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 

2. Nezaplatí-Ii kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
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XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen 
konkurz nebo řízení o vyrovnání. 

XII . 
. 'Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

2. Prodávající tímto prohlašuje, že veške~é' podr:nínky a po.žadavky kupujícího vymezené 
v zadávací dokumentaci jsou pro něj závazné.a js~u součástí této smlouvy. 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

4. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, ?e jejich zavazkový vztah založený touto 
smlouvou se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-Ii k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy České republiky. 

6. Prodávající souhlasí s tím, že kupující obsah této smlouvy zpřístupní kontrolním orgánům 
a zveřejni jej na internetu, zejména na svých \'vebcvých stránkách a na profitu zadavatele. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden 
kupující. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že považují obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, že se na ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě 
tak, aby kvůli nim nedošlo ke sporům, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

o příloha Č. 1 - nabídka 

o příloha Č. 2 - zadávací dokumentace 

V Brně dne 30.7.2014 

z~rodávajícího: 

/Andrea Šme~ková 
prokurista 3S.cz, s.r.o. 

-;i3S.cz 

www.3s.cz 
www.storage.GlI 

CentriilaČR 
3S.u, s.r.o. 
Křenová 71 
60200 Brno 
XČ: 27683273 
DIČ: CZ27683273 

V Plzni dne J.~·.?:2014 
za kupujícího: 

Mgr. Petr Hubka "-
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni \ 



Příloha Č. 1 ke smlouvě Č. SOAP/002-14J3 /2014 

oblastní archiv \{ Plzni: "NAS hlava" 
;35,,1:2 

Nabídka 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku hardware "NAS hlava" pro Státní oblastní archiv v Plzní 

UCllé:lLe~; S3.c;z. ::..r.o., Křenové 479/71,60200 Brno, ČR, IČ 27683273 
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2 KRycí LIST NABíDKY 

Právní forma: 

Sidlo: 

ač: 

DiČ: 

Statutární orgán: 

Osoba oprávněná jednatza uchazeče: 

Fax: 

E-mail: 

Úplná adresa pro poštovní styk na 
l1zemi České republiky: 

Bez DPH 

403789,- Kč 

V Brně dne 16. 7.2014 

3S.cz, s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným 

Krenová 479/71, 602 00 Brno, ČR 

27683273 

CZ27683273 

Ing. Petr Sušila, jednatel 

Andrea Šmehlíková, prokuristka 

+420511133807 

jirLdrazíl@3s.cz 

Eliášova 25,61600 Brno 

Samostatně DPH S DPH 

84 795,69 Kč 488584,69 Kč 

.... 
' •• 3S.cz 

WWW.3s.Cl!/.\ 
WWW.storéAl~C:Z r 

\ \ I Andreá ŠrQehlíková 
l proku~sta 

35.1:2 



3 PŘEDMĚT NABíDKY 
Pfedmětem nabfdky je dodávka, . instalace a implementace NAS head 3080 společnosti Hitachi Data 
Systems. Jedná se o specializované NAS řešení určené pro diskové systémy Hitachi řady AMS, HUS a 
VSP. 

Jedná se o výkonný a NAS gateway určený pro náročné aplikace a provoz 24x7. Vyniká spolehlivostf, 
Výkonnosti a škálovatelností zejména z pohledu možnosti vytvářet velké sdllené disky (až 257TB na 
jeden sdílený disk). 

Základem systému jsou dva moduly: 

Motherboard{MMB) - integrovaná řídicí jednotka SMU (System Management Unit). Sloužl pro řízení 
systému NAS, konfiguraclparametru systému a monitorování. 

FPGA Board (MFB) -výkonnájednotka NAS systému, která umožňuje na rozdíl od jiných NAS systémů 
paralelniprocesypi'enosu dat čl obsluhu souborových systému na úrovni inteligentních chipu FPGA 
(Field ProgrammableGateArray) podobně jako u switchů nebo routerů. 

80,279 
~W: •• 0.~,~" •• ~~~~~~.,~~_~, .. ~~~."., ••.•• " •••• " ••••••• ~.";...., ...........................................................................••••• ~.~ ...•...•• ".,., ... 

Up to 700MB/sec 
~~~_.~~~~-~.~ .... ~~.~ .. ~.; ..... " .. ", ... " ... "'~ .. , .. ,."',....... 

4PB 

256TB 

tsVl~telm U'DleCtS per Directory 16 Million 

Ves. hardware accelerated 
.••..•..... ' •.................. 

Ves 

Up to max usable capacity 
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4 PROKÁZÁNí SPLNĚNí POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 

diskový systém AMS 2100 
obsahuje dva řadiče. přičemž každý z nich 
disponuje dvěma 

FC porty. K nim jsou připojeny dva servery 
$ virtualizačním softwarem VMware ESX, 
každý z nich obsahuje dva FC porty. Všechny 
tyto porty jsou využity pro redundantnf 
připojení těchto dvou serverů k diskovému poli 
v topologii . point-point. Nabízené NAS řešeni 
musf tedy obsahovat doplněni infrastruktury 
tak, aby bylo . možné pomocI Fibre Channel 
redundatně připojit také nabízenou NAS 
gateway přizachovánf redundatního připojení 
stávajících dvou serverů pomocí Fibre 
Channel (například doplněn lm dvou FC 
sWitchů, přičemž· v ceně nabídky musí být 
jejich dodávka a instalace). 

""".'O .... J'''', ~nll;l'Inrnv'ÍI "'\I""~Qrn V 

gateway musf jft online kapacitně rozšiřit 

přidánfmdalš!ch LUN z diskového pole. 
Mo:!nost spojit větší počet připojených LUN do 

jednoho sdfleného prostoru o podporované 

bude doplněna 
2ks rozšiřujících modulů pro 
diskové pole AMS21 00. které 
navyš! počet portů diskového 
pole o 4 FibreChannel 8Gbit 
porty. Stávajlcf serverová 
architektura zůstane nedotčena, 
přidané 4xFC porty budou 
v topologii Point-Point propojeny 
s NAS head. Viz schema 
zapojeni *1) 

Velikost sdfleného prostoru 
je podporována 256 TB, viz: 

http://www.hds.com/products 
Ifileondcontont/notwork· 

attached-
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velikostí alespoň 80 TB. 

m pro,tOI<:Olú 
NFS verze 3a 4 včetně protokolu Kerberos VS 

(RFC 1094; RFC 1813, RFC 2224, RFC 
2339, RFC2623. RFC 2624. RFC 3010, RFC 
3530), CIFS verze 1, verze 2 a verze 2.1 - je 
požadováno doložení napr. odkazem na 
stránky výrobce. 

MC):fn,ost· pfemapo'lánf identit uživatelů mezi 
protokoly CIFS a NFS - je požadováno 
doloženfnapr:odkazem na stránky výrobce 
nebo na návod. 

Nativnfpodpora VMl (vStorage 
APls for Array Integration), možnost tvorby 
konzistentních VMFS souborů nativně 

roz~iňtelnostj 

objektovoudeduplikaci do druhé lokality. 

35.cz 

storageI?WT.ac=us mg pro hn 
asp 

Podporováno NFS verze 3 a 
4 včetně protokolu Kerberos VS. 
POdporováno CIFS 1,2 a 2.1 
včetně nového protokolu 5MB 
3.0. 

Doloženo dokumentaci 
výrobce, viz pfilohy: 
"HNAS_SPEC_SHEET_v11_3_ 
x (190314) 01_077748.pdť' a 

"NAS
Fi/eServicesAdministrationGuide 
-HNAS0062.pdť' 

dokumentací 
výrobce, viz přnoha: 

"Fi/eServícesAdministrationGuid 
e-HNAS0062.pdf' 
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2.3.16 Součástí implementace musf být montáž do 
stávajfcfho 19" racku, nastavení, vytvoření 

LUN na stávajícím diskovém systému AMS 
2100, jejich připojenI k NAS gateway a 
vypublíkovánlprostřednictvlm protokolů CIFS 
a NFS. Uchazeč musf akceptovat, že 
vzhledem k omezené volné kapacitě 

stávajfcíhodiskového bude třeba v rámci 
impfementaceřešit proces migrace dat 
naněkolik kroku - tj. opakování procesu 
překopírovánI častí dat ze stávajfclch CIFS a 
NFS svazku·. (Win/Linux s datovými svazky na 
stávajfcfm diskovém pOli) do NAS hlavy a 
zvětšeni souborového systému v NAS hlavě o 
takto uvolněnou kapacitu z diskového pole. 

':35.c:z 

ano akceptujeme 
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.., 
·3S.C2 

*1) Schema propojení NAS modulu s diskovým polem AMS 2100 

LAN 

6xLAN 1Gbit 

Stávajlcl servery 

4x8GbitFC 

HNAS3080 

Doplněny 2xICF 
card (+ 2xFCport 

per controller) 

Stávajlcí prostředí 
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Dodavatel: 
3S.cz, s.r.o. 

Křenová 479/71 
60200 Brno 
tel: +420-511133830 

fax: +420-511133807 
IČ:27683273 

DIČ:CZ27683273 
Vystavil (aj: Ondřej Chudárek 

Doprava: dodavatelem 

Produkt -polo!ka 

Hitachi NAS 3080 
• lx Hitachi NAS 3080 62 Base Systém 
- 4. 8Gbi! Fe port, 6. 1Gbi! LAN 
-2.PSU 
- HNAS 3080 fn!ry SW Bundl. 

Platební podmfnky: převodem 

02 roky Hitachi Support NBD on-site 4hr response 
• FibreChannel kabely 
- 2 ks rozšiřujlclho modulu pro navýšeni počtu portů diskového pole 

Instalace Hitachi NAS 3080 
- Instalace Hitachi NAS 3080 a převod stávaji~ich dat __ 

Vytiskl (aj: Ondřej Chudárek, 16.07.2014 

3S.cz, S.r.O. 

Registrace: KS v Brně. oddíl C. vložka 51803. vedená u reistříkového soudu v Brně. 

Položky cenové specifikace: 
Nabídka č.: 

Zakázka: 

Vystaveni: 

Platnost: 

Plánovaná realizace: 

Odběratel/BUl To: 
Česká republika· Státní oblastní archiv v Plzni 
Kocourek Petr 
Sedláčkova 44 
30612 Plzeň 

Česká republika 
JČ: 70979090 
DiČ: 

Katalogové oznalenl Polet MJ. MJ. 

1,00 obi 

1,00 obi 

" 

Cena za MJ. 

364 278,00 

39511,00 

Cena celkem {elKI: 

NAShlava 
NV14-0201 
ZA14-080 

16.07.2014 

21.07.2014 

16.07.2014 

OdběratelI Ship To: 
Česká republika· Státní oblastní archiv v Plzni 
Kocourek Petr 
Sedláčkova 44 
30612 Plzeň 

Česká republika 

DPH % 

21,00 

21,00 

bez DPH 

364 278,00 

39511,00 

403789,00 

www.storage.cz 
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Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. SOAP/002-1413 /2014 

Europiiísche Union. Europaischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung: Investition in Ihre 
Zukunftl Evropská unie. Evropský fond pro 
regionálni rozvoj: Investice do vaif budoucnosti 

Zadávací dokumentace k veřejr{e zakázce malého rozsahu na dodávku 
hardware "NAS hlava" 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění· 
pozdějších předpisů, není tato veřejná zakázka maléhó rozsahu zadávána podle zákona ov~řějných 
zakázkách. 

'. :! 
Zakázka je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionálňl rozvórv"rá~ci oper~~rífh'O Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007~2013, registračn!číslo' 
projektu je 288, název projektu je "Česko-bavorský archivní průvodce". 

Tuto zadávací dokumentaci lze získat v elektronické podobě na w~bu.zádav~tele a na profilu zadavatele, 
kde budou také zveřejněny případné dodatečné informace: 

http://www.soaplzen.czlverejne-zakazkY/nashlava 
https://www.gemin.czlprofil/statni-oblastni-archiv-v-plzni 

1. Identifikační údaje zadavatele 

1.1. Základní údaje 

Veřejný zadavatel: 
Sídlo: 
lG: 
DiČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Česká republika -:- Státní' oblastní archiv v Plzni 
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň 
70979090 
CZ 70979090, zadavatel není plátcem DPH 
Česká národní banka, pobočka Plzeň 
4245881/0710 

1.2. Oprávněná osoba zadavatele 

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: 
Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni. 

1.3. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktními osobami pro účely tohoto zadávacího řízení jsou: 

Petr Kocourek (tel. 373 740 135), Jan Římovský (tel. 373740120), informatici zadavatele. 
Kontaktní e-mail: informatik@soaplzen.cz 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponenty systému diskových polí, serverů a pracovních 
stanic, která zajistí síťový přístup k datům a jejich deduplikaci. Součástí této dodávky je i instalace 
a konfigurace doqaoého hardware a převod stávajících dat. Hardware musí být koncipován tak, aby mohl 

být začleněn do odpovídajících informačních systé~ů. 

2.2. Klasifikace předmětu zakázky 

Název 

Řídící jednotka diskové paměti 

KódCPV 

30233190-9 



2.3. Požadované parametry 

2.3.1. Kompatibilita se stávajícím diskovým systémem AMS 2100, jehož kapacita se bude využívat. 
Kompatibilita musí být doložena odkazem na compatibility matrix výrobce případně čestným 
prohlášením výrobce či jeho lokálního zastoupení. 

2.3.2. Bloková deduplikace. 
2.3.3. Konektivita minimálně 2 x Fibre Channel port 8 Gbitls (požadujeme redundandní propojení se 

dvěma servery a diskovým polem - viz dále) + minimálně 4 x 1 Gbitls Ethernet port s možnosti 
budoucího rozšíření na 10 Gbitls (pro propojení s dalšími severy a LAN). 

2.3.4. Stávající diskový systém AMS 2100 obsahuje dva řadiče;' přfČ~mž každý z nich disponuje dvěma 
FC porty. K nim jsou připojeny dva servery s virtualizačním softwarem VMware ESX, každý z nich 
obsahuje dva FC porty. Všechny tyto porty'jsou využity pro redundantní připojení těchto dvou 

serverů k diskovému poli v topologii point-point. Nabízené NAS řešení musí tedy obsahovat 
doplnění infrastruktury tak, aby bylo možné pomocí Fibre Channel redundatně připojit také 
nabízenou NAS gateway při zachování redundatního připojení stávajících dvou serverů pomocí 
Fibre Channel (například doplněním dvou FC switchů, přičemž v ceně nabídky musí být jejich 
dodávka a instalace). 

Schéma stávajícího propojení serverů s VMware ESX a diskového pole: 

KOl1fi!1l1f8ce serveni lkažcl~lď ( VM I VM I VM I VM ) [ VM r VM I VM I VM J 
2x procesor X5680 6C/12T 3.33 GHz 
48GBRAM 
2x FC konektivita 8Gb/tis 

Konfigllffic;e cliskové/10 pole 
2x controller 
4x FC 8Gbitls 
8GB cache 

15krpmSAS 

7k2rpmSATA 

( 
I 
I 

l 

<ttZ~. l.w 

Virtualizace 

VMware 

~~. 
fi~«~~ 

'1 [ 
~) 

Virtualizace ! 
VMware I J I 

) 
" 

2.3.5. Výkonnostní parametry minimálně 30 000 IOPs (dle SPECsfs2008) a propustnost 500 MB/s. 

2.3.6. Existující souborový systém v rámci NAS gateway musí jít online kapacitně rozšířit přidáním 
dalších LUN z diskového pole. Možnost spojit větší počet připojených LUN do jednoho sdíleného 
prostoru o podporované velikosti alespoň 80 TB. 

2.3.7. Podpora tierovaného file systému s možností umístění strukturálních metadat do paměti nebo na 
výkonnostně orientované LUN diskového systému (SAS), přičemž samotný obsah bude umístěn 
na kapacitně orientovaných LUN diskového systému (SATA). 

2.3.8. Přístup k datům prostřednictvím protokolů NFS verze 3 a 4 včetně protokolu Kerberos V5 
(RFC 1094, RFC 1813, RFC 2224, RFC 2339, RFC 2623, RFC 2624, RFC 3010, RFC 3530), 

CIFS verze 1, verze 2 a verze 2.1 - je požadováno doložení např. odkazem na stránky výrobce. 
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2.3.9. Možnost vypublikovat sdílený prostor síťovými protokoly CIFS a NFS bez kapacitního omezení. 
V případě, že výrobce uplatňuje licencování, musí být součástí dodávky licence pro kapacitu 
alespoň 80 TB a 5 000 connections pro oba protokoly. 

2.3.10. Možnost přemapování identit uživatelů mezi protokoly CIFS a NFS - je požadováno doložení např. 

odkazem na stránky výrobce nebo na návod. 
2.3.11. Integrace s MS Acthie Directory. 
2.3.12. Nativní podpora protokolu VMl (vStorage APls for Array Integratiqn), možnost tvorby 

konzistentních VMFS souborů nativně prostředky pole. 
2.3.13. Možnost rozšíření na clusterovou topologii, kde v případě výpadku jednoho NAS nodu převezme 

druhý NAS nod transparentně všechny síťové služby poskytované prvním NAS nodem. 

2.3.14. Možnost budoucí rozšiřitelnosti o objektoveu deduplikaci do druhé lokality .. 
2.3.15. Záruka 2 roky, servisní zásah v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení 

závady. 
2.3.16. Součástí implementace musí být montáž do stávajícího 19" racku, nastavení, vytvoření LUN na 

stávajícím diskovém systému AMS 2100, jejich připojení k NAS gateway a vypublikování 
prostřednictvím protokolů CIFS a NFS. Uchazeč musí akceptovat, že vzhledem k omezené volné 
kapacitě stávajícího diskového bude třeba v rámci implementace řešit proces migrace dat na 
několik kroků -lj. opakování procesu překopírování častí dat ze stávajících CIFS a NFS svazků 

(Win/Linux s datovými svazky na stávajícím diskovém poli) do NAS hlavy a zvětšení souborového 
systému v NAS hlavě o takto uvolněnou kapacitu z diskového pole. 

3. Místo a doba plnění 
Doba plnění této veřejné zakázky je od podpisu smlouvy do 31. 10.2014. 

Doba udrž:te!ncst: \,'~/s!edků projektu spolufinancovaného stru~,turálnim; fondy Evropské unie je 5 :6t od 
jeho ukončení, tedy do poloviny roku 2020. 

Místem plnění veřejné zakázky je Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň. 

4. Místo pro podání nabídek a lhůta pro podání 
Nabídky je nutno podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN. 

Lhůta pro podání nabídek je v termínu do 21.7.2014 do 11:00 hod. 
Termín otevírání a hodnocení nabídek: 21. 7. 2014 po 11:00 hod. 

5. Způsob hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude provedeno podle základního 
hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková 
cena včetně DPH. 

6. Požadovaný obsah nabídky 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Struktura nabídky je dána elektronickým tržištěm. 

Splnění požadovaných parametrů (odkazy na stránky výrobce apod. dle bodů 2.3.1,2.3.8 a 2.3.10, popis 

propojení nabízených komponent splňující požadavky uvedené v bodu 2.3.4) a splnění kvalifikace dle 
bodu 7 bude doloženo buď v textu vyplněném do příslušného formuláře elektronického tržiště, nebo 
formou přílohy vložené do elektronického tržiště. Naskenované kopie podepsané smlouvy a čestného 
prohlášení budou vloženy do elektronického tržiště jako přílohy. 

Smlouva a čestné prohlášení musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo jinou osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat (doklad prokazující toto oprávnění musí být součástí nabídky), v případě 
uchazeče - fyzické osoby touto osobou. Pokud bude u vítězné nabídky některý z těchto dokladů 
nepodepsán nebo bude nabídka vykazovat jiné formální nedostatky, a nedodá-Ii uchazeč do deseti 
kalendářních dnů od výzvy k nápravě doklady se všemi požadovanými n~ležitostmi, bude jeho nabídka 
považována za neplatnou. 
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7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podpisem řádně doplněného 
čestného prohlášení dle přílohy Č. 2 a přiloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

který může být přiložen v naskenované prosté kopii nebo formou elektronického výpisu. Zadavatel 
,požaduje čestné prohlášení, že osoba provádějíeíkonfigurační zásahy ve stávajícím diskovém systému 

AMS 2100 je proškolena výrobcem tohoto diskového systému pro účely administrace. Příslušný certifikát 
musí být doložen před započetím implementace. ' 

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude členěna na ceny za jednotliyé samostatné hardwarové komponenty, které mají 
vlastní napájení z elektrické sítě (NAS gateway, switche apod.), případnou cenu za další potřebný 
spotřební materiál (kabely apod.) a případnou cenu za instalaci, konfiguraci a přenos stávajících dat. Takto 
členěná nabídková cena bude vyplněna do návrhu smlouvy. Celková cena v odpovídající výši bude také 

vyplněná do příslušného formuláře na elektronickém tržišti. 

Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění smlouvy a musí 
zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním zakázky. Nabídkovou cenu je možné v průběhu 
plnění veřejné zakázky změnit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, 
a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 430 000 Kč bez DPH. 

9. Další podmínky a informace k veřejné zakázce 
Uchazeči budou vázáni svými nabídkami po dobu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pOkud 

a) nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 
b) nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět 

plnění zakázky, resp. budou všechny nabídky vyřazeny, nebo 
c) budou zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci, nebo 
d) odmítne uzavřít smlouvu i třetí uchazeč v pořadí, s nímž by bylo možné ji uzavřít, nebo 
e) se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo 
f) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne 

zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, tj. pokud nereaguje listinně ani elektronicky 
na výzvy zadavatele ve lhůtě 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení 
o vyřazení nabídky do 15 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na elektronickém tržišti GEMIN. 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. 

Zadavatel akceptuje i nabídky od uchazečů, kteří nebyli výslovně vyzváni k podáni nabídky. 

10. Přílohy 
Příloha Č. 1 - Návrh smlouvy 
Příloha Č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

MQr. Petr Hubka 
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 
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Příloha Č. 1 k příloze Č. 2 ke smlouvě Č. SOAP/002-1~3}/2014 

Europiilsche Union. EuropliischerFonds fUr 
regionale Entwicklung: Investition ln Ihre 
Zukunft I Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Státní oblastní archiv v Plzni 

KUPNí SMLOUVA Č. SOAP/002-......... /2014 

podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I. 
Smluvní strany 

Kontaktní adresa: 

Jejímž jménem jedná: 

IČ: 

DiČ: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 

Kontaktní osoby: 

Kontaktní e-mail: 

Zapsán v iU!I~~~Q,nJm~tJl§l~lfSl\íI~,~I,~mlit~l§!~j,~l!im;t§~jj~~m:,,~~~~;]ti;~f;li;~;I{~~11t[j,~1~~;JIIQg:gi1~i~"J 
(dále jen prodávající) 

a 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni 

Sídlo: Sedláčkova 44,306 12 Plzeň 

Zastoupená: 

IČ: 

DiČ: 

Bankovní spojení: 

Telefon: 

Kontaktní osoby: 

Kontaktní e-mail: 

(dále jen kupující) 

Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem 

70979090 

CZ70979090, není plátcem DPH 

4245881/0710 

377 236 263 

Petr Kocourek, Jan Římovský, informatici 

informatik@soaplzen.cz 

II. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je dodání 

1.1 1 ks 

1 . 2 :i;t2~l~'~9~~~I~!~~~Bf~f 

výrobce a typ: 

'~~rf~~~[~i~~!~!§!f'1~11~~~~, výrobce a typ: ~~lM}í~~I~~i~.'~:~~ 

2. Předmětem této smlouvy jsou také související služby uvedené v příloze Č. 2 - zadávací 
dokumentaci, tedy instalace, konfigurace a převod stávajících dat. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je také nabídka prodávajícího uvedená v příloze Č. 1. 
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4. Plnění je součástí realizace projektu "Česko-bavorský archivní průvodce" (dále jen "projekt") 
s registračním číslem 288 v operačním programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 spolufinancovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 

III. 
Kupní cena 

1. Cena za předmět plnění podle článku II. je stanovena ve výši: 

1.1 za ,,,,,,"'2,",'.~.'~.L,U,,'&,~,~ii~i:i 
Bez DPH: 

DPH 21 %: 
CELKEM: 

1 . 2 za ;\S~;\l:i~,i~:i .ťl:~;i?E'ii;t 
Bez DPH: 

DPH 21 %: 

CELKEM: 

Kč 

Kč 

Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %, 

Kč 

Kč 

Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %. 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží včetně dopravy do místa plnění, cla, 
skladování, záruky, práce a dopravy spojené s instalací, konfigurací a převodem dat. 

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou. 

4. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat a nainstalovat smluvené zboží a provést smluvené služby podle 
článku II. bodu 1. a 2. nejpozději do 31.10.2014. 

2. Místo plnění: 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni, 
Sedláčkova 44, 
30612 Plzeň 

V. 
Všeobecné dodací podmínky 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. 

2. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu. 

VI. 
Součinnost prodávajícího a kupujícího 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této smlouvy. 

2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 
povinností plynoucích z této smlouvy, spočívající zejména v tom, že umožní kontaktním 
osobám prodávajícího přístup k software a hardware diskového pole a serverů v místě plnění 
za účelem instalace, konfigurace a převodu dat. 
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VII. 
Záruka a servis 

1. Záruční doba předmětu plnění je 24 měsíců. 

2. Po dobu záruky musí být výrobcem nebo prodávajícím zajištěn bezplatný servisní zásah 
v místě plnění do následujícího pracovního dne od nahlášení závady. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí předmětu 
plnění dle článku II. kupujícím a fakturu vystaví do pěti dnů po potvrzení převzetí předmětu 
plnění. 

2. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na e-mail fakturace@soaplzen.cz 
nebo na adresu sídle kupujícího. 

3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze 
strukturálních fondů Evropské unie. V textu faktury musí tedy být výslovně zmíněn projekt 
"Česko-bavorský archivní průvodce", evidenční číslo projektu 288 a název programu 
přeshraniční spolupráce "Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013". 

4. Faktura nebo dodací list musí obsahovat sériová čísla přidělená výrobcem, která musí být 
shodná se sériovými čísly uvedenými na dodaném zboží. 

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu 
do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena 
v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením 
faktury. V případě doručení faktury e-mailem je vrácení faktury realizováno oznámením na 
kontaktní e-mail prodávajícího. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

7. Zálohu kupující neposkytuje. 

IX. 
Podstatné porušení smlouvy 

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy neplnění kvantitativních 
a kvalitativních požadavků kupujícího prodávajícím dle článků II. a III. této smlouvy. 

X. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Nedodá-Ii prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení; 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce 
převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 

2. Nezaplatí-Ii kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku~ 
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2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen 
konkurz nebo řízení o vyrovnání. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

2. Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky kupujícího vymezené 
v zadávací dokumentaci jsou pro něj závazné a jsou součástí této smlouvy. 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

4. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-Ii k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy České republiky. 

6. Prodávající souhlasí s tím, že kupující obsah této smlouvy zpřístupní kontrolním orgánům 
a zveřejní jej na internetu, zejména na svých webových stránkách a na profilu zadavatele. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden 
kupující. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že považují obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, že se na ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě 
tak, aby kvůli nim nedošlo ke sporům, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

o příloha č. 1 - nabídka 

o příloha č. 2 - zadávací dokumentace 

dne 2014 V Plzni dne .......... 2014 

za prodávajícího: za kupujícího: 

Mgr. Petr Hubka 
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 



Příloha č. 2 k příloze č. 2 ke smlouvě č. SOAP/002-1~J3 /2014 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

Název veřejné zakázky malého rozsahu: NAS hlava 

Zadavatel: 
Název: Česká republika - Státní obi~stní archiv v Plzni 

Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Sídlo: 

IČ: 70979090 

Uchazeč: 
Název nebo jméno: 

Sídlo: 

IČ: 

Uchazeč o uvedenou veřejnou zakázku prohlašuje, že: 
I. 

(základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, 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 jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem či 
členem statutárního orgánu právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, aje-li statutárním 
orgánem či členem statutárního orgánu právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; 

v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník); 

vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek uchazeče 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

není v likvidaci; 

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště uchazeče; 

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 uchazeče; 

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 uchazeče; 

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu. 
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II. 
(profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci (prostá kopie výpisu nebo vytištěný 
elektronický výpis je součástí nabídky); 

vlastní doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie 
dokladu nebo výpisu nebo vytištěný elektronický výpis je součástí nabídky). 

III. 
(podle § 50 odstavce 1 písmeno c zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

IV. 
(technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

osoba, která bude provádět konfigurační zásahy ve stávajícím diskovém systému AMS 2100 
je proškolena výrobcem tohoto diskového systému pro účely administrace. 

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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