Urad pro civilní letectvi CR
datum: 29.11.2013

Smluvní strany

C. J.: 4880 —13—110

Amiro, s r.o.
se sídlem: Počernická 272/96,10800 Praha 10
IČ:60464666, DIČ: CZ60464666
Bankovní spojení: 2204596001/5500
zastoupená ........... .................. ............
jednatelem společnosti
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze; oddíl C, vložka 26593 .

dále jen zhotovitel

a

ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
IČ: 48134678, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6
Bankovní spojení: 3727061/0710
Zastoupená I............................... generálním ředitelem
dále jen objednatel

uzavřely tuto

smlouvu o dílo
podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 1

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne HW podporu bezpečnostního systému podle
specifikace v příloze 1.
2. HW podporou pro účely této smlouvy se rozumí aktualizovat FW zařízení, udržovat aktuální
stav virových a bezpečnostních databází, rekonfigurace v rozsahu 2MD měsíčně, výměna a
rekonfigurace vadného dílu v rozsahu 24x7x4 (oprava do 4 hodin od nahlášení závady),
zálohování NAC,IPS,IDS a SIEM mimo lokalitu ÚCL, nastavení přístupů pro hosty a konference
v rozsahu 5MD měsíčně, technická linka a helpdesk v rozsahu 24x7.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, zboží převzít a zaplatit zhotoviteli
cenu zboží ve výši podle čl.3 této smlouvy.

Článek 2

Dodací podmínky
1. Místem plnění je budova kupujícího na adrese kupujícího.
2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho roku počínaje dnem 1.12.2013.

Článek 3

Cena a platební podmínky
1. Cena zboží je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 22. 7. 2013.
Cena zboží včetně dopravy činí celkem: 419.050,- Kč bez DPH (DPH 21 % 88.000,50 Kč)
507.050,- Kč včetně DPH
(slovy: Pět set dva tisíc osm set šedesát korun)
Cena zboží bude zhotovitelem fakturována do 5ti dnů od podpisu této smlouvy. Účetní daňové
doklady - faktury budou vystaveny s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
kupujícímu, přičemž za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek 4

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. Při prodlení kupujícího s placením zboží déle než 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury
kupujícímu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,06% z nezaplacené částky za každý den
prodlení.

Článek 5

Sankce
1. Nedodrží-li prokazatelně dodavatel dobu zásahu definovanou v bodě 1.2, jedná se o smluvní
pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění. V případě opakovaného nedodržení doby zásahu,
bude smluvní pokuta navyšována o dalších 5% z celkové ceny plnění.
2. Strany mohou odstoupit s okamžitou platností od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým
způsobem poruší své povinnosti podle této smlouvy a nezajistí do 10 dnů od okamžiku, kdy
byla první stranou na tuto skutečnost prokazatelně upozorněna, nápravu nebo nepodnikne
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kroky kté to nápravě pro první stranu přijatelné. Hrubým porušením této smlouvy se rozumí
opakované nedodržování doby zásahu / opravy zařízení.

Č lánek 6

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel
jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami.
3. Záruční doba na technické práce je 6 měsíců od data plnění a na HW podporu 12 měsíců.
4. Text smlouvy je veřejně přístupnou listinou.

'1
V Praze dne .A.

prodávající
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Příloha 1:

O bjed n ací číslo

C ena za jednotku
bez DPH

Počet

Jednotka

C elko vá cena bez DPH

DSEMS7-ME

35 320,00 Kč

ks

1

35 320,00 Kč

DSNSS7-GE

89 210,00 Kč

ks

1

89 210,00 Kč

DSIPA7-FE-TX

49 520,00 Kč

ks

1

49 520,00 Kč

technické práce

245 000,00 Kč

clk.

1

245 000,00 Kč

Cena celkem l.č.

419 050,00 Kč

Cena celkem v č e tn ě DPH

507 050,00 Kč

•

udržovat aktuální stav FW

•
•
•
•
•
•
•
•

udržovat aktuální stav virových a bezpečnostních databází
rekonfigurace bezpečnostního HW dle potřeby zadavatele do rozsahu 2MD měsíčně
v případě poruchy výměna a rekonfigurace vadného HW v rozsahu 24x7x4 on site na poslední
známou konfiguraci
zálohování konfigurace NAC mimo lokality UCL
zálohování konfigurace IPS mimo lokality UCL
zálohování konfigurace IDS mimo lokality UCL
zálohování konfigurace SIEM mimo lokality UCL
řešení bezpečnostních rizik

•
•

nastavování přístupů pro hosty a konference - celkový rozsah se předpokládá na 5MD měsíčně
technická linka a helpdesk v rozsahu 24x7.

Smlouva o dílo

Strana 4

