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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ 

MLÁOEtE A T�LOVYCHOVY 

Kupní smlouva č. 55/2018NZFAF 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

( dále jen „OZ") 

1. SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 
zastoupena: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.O., děkanem 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 153149586/0300 
(dále jen "Kupující") 

a 

AUTOCONT a.s. 
se sídlem: Homopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 
zapsán do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddíl B, vložka 11 O 12 
zastoupená XXX XXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 6563752/0800 
IČO: 04308697 
DIČ: CZ04308697 
( dále jen "Prodávající") 
(Kupující a Prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně 
jen "Smluvní strana"). 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu ( dále jen „Smlouva") 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího ve veřejné zakázce 
při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Prodávající je ve 
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a 
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pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání 

bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své 

hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosa

žení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních 

stran. 

2.2. Prodávající se stal vítězem zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále jen ,,ZZVZ") na zakázku s názvem „Do

dávka IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci projektů 

EFSA-CDN a MOLABI-PL" (dále jen ,,Zadávací řízenl''). 

2.3. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou rovněž: 

(i) Zadávací podmínky Zadávacího řízení;

(ii) Technická specifikace;

(iii) nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení, a to v části, ve které předmět plnění

technicky popisuje (dále jen ,,Nabídka").

( dále jen „ Výchozí podklady"). 

2.4. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro 

dodání předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plnění/ dodání oprávněn a na jeho straně 

neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět této Smlouvy Kupujícímu dodat. 

2.5. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustano

vení 

§ 1765 odst. 2 OZ.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí 

v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit 

újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů. 

2.7. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy je součástí projektů „Zvý

šení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody- nové výzvy (EFSA

CDN)", registrační číslo: CZ.02.1.0l/0.0/0.0/16_019/0000841 a Modernizace laboratoře 

buněčných interakcí s látkami přírodního původu, registrační číslo: 
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CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 _ 017/0002682 (MOLABI-PL), spolufinancovaných z prostředků 

Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání ( dále jen „OP VVV"). Prodávající bere na vědomí, že jelikož je kupní 

cena financována z prostředků dotace, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Prodáva

jícího dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, případné udělení 

odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti bude představovat škodu, 

která Kupujícímu vznikla. 
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3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupu

jícího vlastnické právo k: 

10 ks notebooků a 1 ks počítače typu Tower pro PC včetně definovaného příslušenství a 11 
ks externích monitorů (dále jen „zboží'') 

Konkrétní technické parametry dodávanému zboží jsou podrobně specifikovány v příloze 
č. I 

této Kupní smlouvy. 

3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také: 

(iv) doprava Zboží do místa plnění, jeho vybalení, kontrola a uvedení do provozu,

(v) předání instrukcí a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě Zboží v českém nebo anglickém

jazyce, a to elektronicky nebo v tištěné podobě,

(vi) zpracování a předání prohlášení o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy,

(vii) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly,

(viii) záruční servis Prodávajícím s ukončeným zásahem nejpozději následující pracovní den od oz

námení vzniklé vady Kupujícím v místě instalace,

(ix) pozáruční servis Prodávajícím s ukončeným zásahem nejpozději následující pracovní den od oz-

námení vzniklé závady Kupujícím v místě instalace,

(x) závazek poskytování telefonické a internetové technické podpory,

(xi) závazek zajištění náhradních dílů,

(xii) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky (zejména podmínky doručení).

(xiii) závazek Prodávajícího k dodržování Pravidel OP VVV, včetně pravidel pro publicitu.

(xiv) (zboží dle odst. 3.1 a plnění dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy dále i jako „dodávka").

3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží a související služby převzít a zaplatit za ně 

Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku 5. této Smlouvy. 

3.4. Prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujícímu pro případ, že pokud ke splnění 

požadavků Kupujícího vyplývajících z této Smlouvy včetně jejích příloh a k řádnému pro

vedení a provozu zboží budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této 

Smlouvě, tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahr

nout bez dopadu na kupní cenu podle této Smlouvy. 

3.5. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj 

náklad a na svoji odpovědnost dodat Kupujícímu zboží do místa plnění a předat mu ho, a 
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dále provést služby a práce specifikované v odst. 3.1 a 3.2 tohoto článku Smlouvy. Prodá

vající odpovídá za to, že zboží a služby budou v souladu s touto Smlouvou, Výchozími 

podklady, platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že zboží bude mít 

CE certifikát. 

4. Vlastnické právo

4.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím zboží. Převzetím se rozumí podpis pře

dávacího protokolu o předání a převzetí zboží oběma Smluvními stranami, kterým zároveň 

přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na zboží. 

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1. a 3.2. byla stanovena na 

základě Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši 313 700,- Kč bez 

daně z přidané hodnoty (slovy třistatřinácttisícsedmset korun českých) (dále jen „kupní 

cena"), ke které bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně 

nákladů na pojištění zboží do doby jeho předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na 

vývoji cen a kursových změnách. 

5.3. Kupní cena je za předmět plnění cenou nejvyšší přípustnou. 

5.4. Kupní cenu se zavazuje Kupující uhradit Prodávajícímu takto: 

100 % kupní ceny dle odst. 5 .1 tohoto článku Smlouvy po předání a převzetí zboží, o kte
rém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol dle této Smlouvy. Bude-li 
zboží převzato byt' i s jednou vadou, která bude uvedena v předávacím protokolu, bude 100 
% kupní ceny uhrazeno až po odstranění této vady. 

5.5. Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě dvou samo

statných účetních a daňových dokladů (dále jen „faktury") vystavených prodávajícím na 

částku dle součtu cen příslušných položek výkazu výměr jednotlivých dotačních projektů 

uvedených v čl. 2. odst. 7; zároveň musí součet fakturovaných částek podle faktur odpoví

dat celkové kupní ceně. Faktury musí obsahovat název veřejné zakázky „Dodávka IT 

vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci projektů EFSA

CDN a MOLABI-PL" a název příslušného dotačního projektu včetně registračního čísla, 

z něhož je kupní cena hrazena: 
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• Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy

(EFSA-CDN), registrační číslo: CZ.02. 1.0 l /0.0/0.0/16 _ O 19/0000841

• Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu, registrační

číslo: CZ.02.1.0 l /0.0/0.0/16 _ O 17/0002682 (MOLABI-PL)
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a) Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Zaplacením
účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího. Daňové doklady -
faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v souladu s příslušnými práv
ními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:

(xv) obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího,

(xvi) daňové identifikační číslo Kupujícího,

(xvii) obchodrú firmu/název a sídlo Prodávajícího,

(xviii)daňové identifikační číslo Prodávajícího,

(xix) evidenční číslo daňového dokladu,

(xx) rozsah a předmět plnění,

(xxi) datum vystavení daňového dokladu,

(xxii) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se

liší od data vystavení daňového dokladu,

(xxiii)cena plnění,

(xxiv)prohlášení, že účtované plnění je poskytováno pro účely projektů: 

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody- nové výzvy (EFSA

CDN), registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 _ O 19/0000841; 

Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkarrú přírodního původu, registrační číslo: 

CZ.02. l .0l/0.0/0.0/16_017/0002682 (MOLABI-PL); 

spolufinancovaných z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP 

vvv. 

V této souvislosti si kupující vyhrazuje právo požadovat, aby byly vystaveny dva (2) daňové 

doklady- faktury, z nichž každý bude obsahovat položky předmětu plnění vztahující se k pří

slušnému projektu. 

5.6. Daňové doklady - faktury musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, 
budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 

5.7. Kupující si vyhrazuje právo požadovat, aby cena plnění byla v rámci faktury uvedena ve 
struktuře položek jím předem určených. Tento požadavek musí Kupující Prodávajícímu 
sdělit v dostatečném předstihu. 

5.8. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami sta
novenými touto Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Ku
pující oprávněn daňový doklad - fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. ne
správně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů 
od data jejího doručení Kupujícímu. V takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou 
kupní ceny nebo její části a Prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou 
splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňo
vého dokladu - faktury Kupujícímu. 
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5.9. Kupující provede úhradu v rámci lhůty splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený 

v čl. l Smlouvy. V případě, že je Prodávající plátcem DPH, provede Kupující úhradu 

v rámci lhůty splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu -

faktuře, a to pouze za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem 

daně v registru plátců podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že podmínka zveřejnění účtu nebude splněna, kupující 

uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Prodávajícímu až po zveřejnění 

čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stano

vené Kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Prodávajícího. Ne

zaplacení DPH Kupujícím Prodávajícímu z těchto důvodů není považováno za prodlení 

s placením kupní ceny. 

5.1 O. Fakturační údaje Kupujícího jsou uvedeny v článku 1. této Smlouvy. 

6. Termíny plnění předmětu Smlouvy

6.1. Prodávající se zavazuje řádně obstarat, dodat, vyzkoušet, instalovat, předat Kupujícímu a 

demonstrovat funkčnost zboží uvedeného v článku 3 odst. 3.1 této Smlouvy do 6 týdnů od 

nabytí účinnosti této Smlouvy. 

6.2. Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu řádně dodaný,jehož funkčnost Prodávající Ku

pujícímu v souladu s touto Smlouvou demonstroval, od Prodávajícího převzít, kdy o pře

dání a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol dle článku l O 

této Smlouvy. 

6.3. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu provedení instalace a demonstrace zboží každý 

pracovní den v době od 8:00 do 17:00 hod. tak, aby mohl být ze strany Prodávajícího do

držen termín plnění uvedený v odst. 6.1 tohoto článku Smlouvy Kupující je oprávněn v pří

padě změny svých provozních podmínek tuto dobu instalace a demonstrace omezit písem

ným pokynem Prodávajícímu. V takovém případě obě Smluvní strany v dodatku ke 

Smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí. 

7. Místo plnění

Místem plnění sídlo Kupujícího uvedené v článku I této Smlouvy, tj. Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Krá
lové (dále jen „místo pl11ění").

8. Svépomocný prodej

8.1. Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít 

institutu svépomocného prodeje. 
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9. Další podmínky Smlouvy

9.1. Při provádění předmětu Smlouvy postupuje Prodávající samostatně, avšak zavazuje se re
spektovat pokyny Kupujícího týkající se realizace předmětu plnění dle Smlouvy. 

9.2. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, tak veškeré věci potřebné k plnění dle Smlouvy je 
povinen opatřit Prodávající. 

9.3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v ja
kosti a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpoví
dajícím požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými 
českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží. 

9.4. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě Smlouvy, zcela odpovídá podmín
kám stanoveným ve Výchozích podkladech. 

9.5. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na 
Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní 
právo nebo právo nájmu. 

9.6. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zeJmena ze zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ"), a ze zákona o RS, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se 
závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto Smlouvou, zejména 
vlastního obsahu Smlouvy. Ustanovení OZ o obchodním tajemství se nepoužije. 

9.7. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po 
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/200 I Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti ( exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné
dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

10. Předání a převzetí Zboží

I O. I. Součástí předání a převzetí Zboží na základě Smlouvy je jeho instalace a ověření správné 
funkce Zboží za účasti zástupců Kupujícího a Prodávajícího. 

10.2. Za účasti zástupce Kupujícího dále Prodávající ověří, že Zboží dosahuje parametrů speci
fikovaných výrobcem a požadovaných Kupujícím v Technické specifikaci plnění a ve 
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Smlouvě, a to demonstrací provozu Zboží po jeho řádném uvedení do provozu a po prove

dení kontroly správnosti provozu Prodávajícím. Bezvadné provedení výše uvedené demon

strace je podmínkou převzetí Zboží Kupujícím. 

I 0.3. Pro účely předávacího řízení musí Prodávající předložit Kupujícímu: 

(i) seznam předávaného Zboží,

(ii) prohlášení Prodávajícího, že Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými nor

mami a v souladu s Technickou specifikací plnění a obchodními podmínkami stanovenými ve

Smlouvě,

(iii) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu Zboží v českém nebo v anglickém

jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se ke Zboží.

10.4. Nepředloží-li Prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se 

předmět plnění podle Smlouvy za řádně dokončený a splňující podmínky k předání. 

10.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předá-

vací protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti: 

(iv) údaje o Prodávajícím, Kupujícím a poddodavatelích,

(v) popis Zboží, které je předmětem předání a převzetí,

(vi) termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,

(vii) prohlášení Kupujícího, zda Zboží přebírá nebo nepřebírá,

(viii) uvedení zjištěných vad a termín pro jejich odstranění,

(ix) datum podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží,

(x) podpis Kupujícího a Prodávajícího.

(dále jen „Předávací protokol"). 

10.6. Smluvními stranami musí být v Předávacím protokolu konstatováno, že došlo k ověření 

správné funkce Zboží a k demonstraci provozu Zboží. 

1 O. 7. Předáním Zboží stvrzeným podpisem kontaktních osob ve věcech technických podle 

Smlouvy na Předávacím protokolu přechází na Kupujícího nebezpečí vzniklé škody na 

předaném Zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody 

vzniklé v důsledku vad tohoto Zboží. Do doby předání a převzetí Zboží nese nebezpečí 

škody na Zboží Prodávající. 

10.8. Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Zboží. Nevyužije-li Kupující

svého práva nepřevzít Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující

v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu je

jich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o
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termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne 

předání a převzetí Zboží. 

10.9. Má-li Zboží a/nebo jeho součásti vady, které nebylo možné zjistit při převzetí (skryté 

vady), a vztahuje-li se na ně záruční doba dle čl. 11 odst. 11.1, je Kupující oprávněn je 

uplatnit u Prodávajícího v této lhůtě. Vztahuje-li se na Zboží a/nebo jeho součásti záruční 

doba delší než dle čl. 11 odst. 11.1, je Kupující oprávněn takové skryté vady uplatnit u 

Prodávajícího v této delší záruční době. 

10.1 O. V případě, že Prodávající oznámí Kupujícímu, že Zboží je připraveno k předání a převzetí 

a v průběhu předávacího řízení se ukáže, že Zboží není připraveno k předání Kupujícímu, 

je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neúspěš

ným předávacím a přejímacím řízením Kupujícímu vznikly. 

11. Záruka a nároky z vad, záruční servis, pozáruční servis

11.1. Záruční doba na Zboží je 24 měsíců. 

11.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu Kupujícím. Je-li Zboží, 

byť i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění 

poslední vady Prodávajícím. 

11.3. Požadavek na odstranění vady Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného od

kladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této 

Smlouvě stanoveno výslovně jinak, a to písemným oznámením (reklamace) zaslaným od

povědnému zástupci ve věcech technických Prodávajícího uvedenému ve Smlouvě. I re

klamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnou. 

11.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. 

Kupující je oprávněn: 

(xi) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zboží, nebo

(xii)požadovat odstranění vad opravou,jsou-li vady opravitelné, nebo

(xiii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.5. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn 

odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způ

sobem. Za podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy Zboží (nebo jeho část) nedo

sahuje nebo v záruční době přestane dosahovat minimálních parametrů požadovaných Ku

pujícím a uvedených ve Výchozích podkladech nebo Smlouvě. 

11.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady Zboží bezplatně odstranit. 
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11. 7. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony 

Zboží, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Takový servisní úkon je Prodávající 

povinen dokončit nejpozději do konce pracovního dne (tj. 16.00 hodin), který následuje po 

dni zaslání žádosti Kupujícího o provedení servisního úkonu odpovědnému zástupci Pro

dávajícího. Prodávající je povinen písemně upozornit Kupujícího minimálně 10 dnů pře

dem o povinnosti provedení bezplatného servisního úkonu, jehož provedením podmiňuje 

platnost záruky. Prodávající je dále povinen před koncem záruční doby na písemnou žádost 

Kupujícího provést bezplatnou servisní prohlídku veškerého dodaného Zboží. 

11.8. Prodávající se zavazuje zahájit a zároveň i dokončit úkony směřující k odstranění vady 

nejpozději do konce pracovního dne (tj. 16.00 hodin), který následuje po dni, ve kterém 

obdržel reklamaci od Kupujícího. Prodávající se zavazuje v uvedené lhůtě reklamaci pro

věřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujícímu a vadu odstranit, případně sdělit zda rekla

maci uznává. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty první nezapočítává. 

11.9. Prodávající se zavazuje provést odstranění vady monitoru, myši či klávesnice jejich výmě

nou za nový kus, a to ve lhůtě stanovené v odst. 11.8. 

I 1. 10. 

I 1.1 I. 

11.12. 

11.13. 
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I v případě, že Prodávající vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvede

ných v odst. 11.8, případně způsobem stanoveným v odst. 11.9, nedohodnou-li se Smluvní 

strany následně jinak. V případě, že Prodávající vadu neuzná, bude oprávněnost reklamace 

ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupující. V případě, že bude rekla

mace označena znalcem za oprávněnou, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení zna

leckého posudku. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, je Kupující 

povinen uhradit Prodávajícímu účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 

O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstra

nění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se pro

dlužuje záruční lhůta. 

V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 11.8, případně ve 

lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, pří

padně pokud ji neodstraní způsobem stanoveným v odst. 11.9, je Kupující oprávněn nechat 

vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady na od

stranění vady, a to do 1 O dnů poté, co jej k tomu Kupující vyzve. Tento postup Kupujícího 

však nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve sjednaném roz

sahu. 

Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou 

nebo nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, 

které Kupující od Prodávajícího převzal při předání nebo o kterých Prodávající Kupujícího 
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písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo 

úmyslným jednáním. 

11.14. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11.15. Smluvní strany sjednávají, že po dobu 24 měsíců bezprostředně po skončení záruční doby 

se Prodávající zavazuje poskytovat náhradní díly na dodané zařízení. 

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu předání a převzetí Zboží uvede

nému v čl. 6 odst. 6.1, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z kupní ceny za každý, i započatý den prodlení. 

12.2. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve lhůtě uvedené 

v čl. 11 odst. 11.8 ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení 

s odstraněním, za každý započatý den prodlení. Pokud Prodávající neposkytne Kupujícímu 

záruční servis ve lhůtě uvedené v čl. 11 odst. 11.7, je Kupující oprávněn účtovat Prodáva

jícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím 

záručního servisu, maximálně však do výše Ceny plnění dle Smlouvy. Pokud Prodávající 

neposkytne Kupujícímu pozáruční servis (odstranění závady) ve lhůtě uvedené v čl. 11 

odst. 11.8, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení s poskytnutím záručního servisu, maximálně však do výše 

Ceny plnění dle Smlouvy. 

12.3. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených ve Smlouvě kupní cenu, je povinen uhra

dit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši, ledaže Kupující prokáže, že prodlení 

s úhradou kupní ceny bylo způsobeno z důvodu opožděného uvolnění prostředků poskyto

vatelem dotace. 

12.4. V případě, že kterékoliv Zboží nebude dosahovat minimálně parametrů požadovaných Ku

pujícím a uvedených v Nabídce Prodávajícího, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstou

pit, a to i ve vztahu k části plnění. 

12.5. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany. 

12.6. Smluvní strany vylučují použití ustanovení§ 2050 OZ. 

12.7. Nárok na náhradu škody má Kupující vždy zachován. 
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13. Ukončení Smlouvy

13.1. Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy 

z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě. 

13.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i ně

která z níže uvedených skutečností: 

(xiv) Kupujícímu bude odňata finanční dotace,

(xv) Dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu touto Smlouvou (viz od
stavec 14.3),

(xvi) Prodávající vstoupí do likvidace;

(xvii) Vůči majetku probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

(xviii) Vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení, které vedlo
k uzavření této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZZVZ),

(xix) Bude-li Prodávajícímu uložena smluvní pokuta v maximální přípustné výši; nárok na zaplacení
pokuty odstoupením z tohoto důvodu nezaniká.

13.3. Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno: 

(xx) Prodlení Prodávajícího proti termínu předání a převzetí dodávky uvedenému v čl. 6 odst. 6.1 trva
jící déle než 4 týdny;

(xxi) Přenechání/převod/přechod práv a povinností Prodávajícího ze Smlouvy na třetí osobu bez
písemného souhlasu Kupujícího;

(xxii) Prodávající při plnění Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právní předpisy, regulace, tech
nické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržování se Smlouvou za
vázal;

(xxiii) Porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího takovým způsobem, že v jeho důsledku nemůže
Kupující dostát cílům, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání
Prodávajícího vznikne Kupujícímu větší škoda.

13.4. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Kupujícím. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím se považuje nezaplacení Ceny pl

nění v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač Prodávající Kupujícího na toto porušení 

písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této po

vinnosti. 

13.5. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění (dodávky). 
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14. Zástupci Smluvních stran, oznamování

14.1. 

14.2. 

14.3. 

Prodávající jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujícím v souvis
losti s předmětem plnění dle Smlouvy: 

Ve věcech technických: 
XXX XXX, E-mail: XXX@autocont.cz, tel.: XXX XXX
Ve věcech smluvních: 
XXX XXX, E-mail: XXX@autocont.cz , tel.: XXX XXX  

Kupující jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím v souvislosti 
s předmětem plnění dle Smlouvy: 

Ve věcech technických Ing. Ladislav Rudišar 
E-mail: XXX
tel.: +420 XXX
Ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Matějka
E-mail: XXX
tel.: +420 XXX

Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení, která mají nebo mohou být učiněna 
mezi Smluvními stranami podle Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé 
Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o pře
vzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; 
má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno 
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace lze 
písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu. 

15. Doložka o rozhodném právu

15.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České 
republiky. 

15.2. Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených 
Smlouvou platí ustanovení OZ. 

15.3. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní 
strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti 
(60) dnů, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran příslušný soud
v České republice.
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16. Závěrečná ujednání

16.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím 
a Prodávajícím. 

16.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani 
pohledávku svého poddlužníka za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávají
cím. 

16.3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povin
nosti ze Smlouvy ani z její části třetí osobě. 

16.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpověd
nosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši kupní ceny za předmět Smlouvy. 

16.5. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost 
Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného pro
dlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ 
nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povo
leném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uza
vření Smlouvy. 

16.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluv
ních stran. 

16.7. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, 
opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 
stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn 
Smlouvy v jiné formě. 

16.8. Poruší-li Smluvní strana povinnost ze Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vě
dět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout 
újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana 
právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

16.9. Prodávající se za podmínek stanovených Smlouvou zavazuje: 

(xxiv) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle Smlouvy a umožnit osobám

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle Smlouvy hrazeno, provést kontrolu

dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, minimálně však do
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16.1 o.

I 6.11. 

I 6.12. 

konce roku 2033. Kupující je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle Smlouvy od 

Prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; 

(xxv) jako osoba povinná dle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj.

umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly přístup ke všem dokumentům, tedy i

k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních

právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky

kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Prodávající u případných poddodavatelů

Prodávajícího.

Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavírána elektronickými 
prostředky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné po
době, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží po jednom. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace plnění dle zadávacích podmínek a Nabídky Prodávají
cího. 

Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

V Hradci Králové dne ____ _ Ve Smiřicích dne 1.2. 2019 

Za Kupujícího 
Univerzita Karlova, 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

prof. PharmDr. 
Tomáš 
Šimůnek, Ph.O. 

Digitally signed by prof. 
PharmDr. Tomáš Šimůnek, 
Ph.O. 
Date: 2019.02.11 14:16:21 
+01 '00'

Jméno:prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.O. 
Funkce: děkan 
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Příloha č. I: Technická specifikace plnění dle zadávacích podmínek a Nabídky Prodávajícího. 

Notebook• oobdovaný oočet: IO kusll 
KN11tlttaf 1N.._ ......... ...,__, Spiaf• 

Základní konfi2urace Soccifikace rrirúmální ooi.adavek 1.adavattle Rl',,,...UIC4 I IANO/NI\ 
Procesor CPU o wl<onu min. 5000 bodll v oroora!Tll Passrmrk CPU Mark bllel iS-7JOW ANO 
Pevný disk Min. 250 GB SSD, s romnim NVMe 256GB Pele NVMc v,.,. Said Sla� D,we ANO 
Operační paměť Min. 8 GB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz IIClB {214GB) DDR.4 2400 ANO 
Grafická karta lntcgrov.má. wstuo na 2 rmnítory 2-- ....... ANO 

14" HD (136&1761). LCD lllllllý, LED, -1mnn 
ANO 

Monlor 14" s rozlišením min. 1366 x 768. LED matnÝ LCD s webkamerou 7200 a mikrofonem nn.,_,,,__

lnregrovaná s rychlosti I 0/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora lllcplMlli I l)dlmlí 1..-tOOr'IOOO Mloi/a, RJ45, 
ANO Síťová karta standardu 802. lx PXli w••LAN . ...tn.nsllatlonlr&802.lx 

Zvuková karta lntewovaná -- ANO 
Min.3xUSB3.I a lxUSB-C h USB 3.1 a lx IJSB.C ANO 

Vstupní a výstupní porty Min. lxanalogoyýVGAa lxd;<ritálníHDMl lx vcv.. ht HDMI U ANO 
Konektor pro dokovací stanici a RJ45 pro LAN !t.--amdoavacl.-:i. lU45 ,...LAN ANO 

Klávesnice notebooku CZ/US �s ANO 
HPSIIDUSB� 

CZ/US, včetnč nwnerické části - min. 101 kláves, kot11'ati,ilní s dokovaci stanici a P'JUS, ... �fflli-á lOIW-. ANO 

Ext. klávesnice USB notebookem ....... --=t .......... 

Mvš USB Laserová s kolečkem. ko�ati:>ilní s dokovaci stanicí a notebookem 
HPUSBNaat,.....,_,......, .......... , 

i..a........-.i ........ 
ANO 

Micnllaft ...... JOPlofl11iwl.CZ. 
Ooeračni svstém Microsoft Windows I O Proressional CZ, ofedú,stalovanÝ na SSD •SSD 

ANO 

llldG65ecJdfNP-tillllllllodl.UWW ... 2 ANO Wifi 802.11 ac -IOJ.llac 

Bluetooth 4.2 u ANO 
Pro př;,ojcrú cxtcmillo monitoru včctnč audio panelu (DP nebo DVI), klávesnice + HPUlrdlaDocl..,.....__,Dllilalll ANO Dokovaci stanice lmvši (USB), sftě LAN (RJ45) a naoáierú notebooku. Ne USB. Thunclerhoh ani .__._._ _ _..DVIL ....... + 

Váha Max. 1.8 k• lhez dokovací stanice) ,_.,._ ANO 

Zdroi notebooku Max. 65 W, spli\uiící nof!Tll EncrevStar 165W, ANO 
Mechanickě zabemečení Možnost tmtrrřerú ke komusu stolu MIIMoll....e.tl ANO 

inr'l)llllr- :-� 
Scnli:e 
,. ...... �.--vjnlbce.� 

ANO Min. 36 měsíců, ověřilelná na webu výrobce. Ukončený servisní :zósah nejpozději INniá .... .......,......,1,._. .. po 
náslcd�íci pracovrú den po nahlášcrú :zóvady v mistč in.stalace. Oprava monitoru, iahlllemalwdy•IIM-llce.Opi......--v. 

Servis klávesnice a myši výměnným způsobem tli ...... 

Zpllsob provádčrú 
záručniho servisu a Jediné kontaktní misto pro nahfilerú poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající ScrWlllpordlHP ANO 

podpory celé Ů2>:mÍ ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu 1--J......U..caoca.l 

minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu urrom�icí SeMllllllkMoHP 
stahováni ovladačů a rmrmálů z Íltemetu adresně pro konkrťtrú zadatlC sériové lllp-Jlwwwl.i.,�abb)tl- ANO 

Podpora číslo zalizeni ........... 
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Exttmí monitor- oobdovanv oočtt: IO ku.,ů 
Kallkri1al ...... _ ........... .,. ..... __,_ 

Základní konli•urate Sotcilikace minímálni oobdavtk 12davatele RI' E/llt-., IU4J• ,.,_,_ IIANnnffl 
Velikost úhk>ončkv rrin. 23,S", oom!r stran 16:9 �u• 16:9 ANO 
Rozlišení 1920xl080 1'20&1080 ANO 

Kontrastní pnm!r (statick� min. 1000:1 1000:1 ANO 
Odezva Max. S m, s„ ANO 
Svm'Ost 250 cdhn2 Hllc<hl2 ANO 
T <ehnolol!ie oanekl IPS IPS ANO 

Podsvicctú LED LED ANO 

Pozorovací úhel mn 170° (vertikálně\ a nin. 170° (horizontálně\ 1'71° IWlltiW) a 1'71° ANO 
Kam,ra. ni<roi>n l111cmi rm. 720o HD, rrolcroi>n ..... ..,_.,_HD,_,._ ANO 
Reoroduktorv l111erní reoroduktorv nin. 2W v....w 2W ANO 
Konektory VGA, DP, HDMI VllA. DP, HDMI ANO 

h PoEilaf •�1m TO\\<'r 11rn PC �lou}Jci kr zprnrM liní a arrhh acl nhnon ť dnl..umC'nlac<' a j4.•j1 j!r:afirkou 01>1imali1..1ci. d:ilf pn, ukl:idáni anal)lid,jfh llrntnknlu a pf1't1rojo, �rh 
7.ámamu v r.imci l.::11.>uratufť bunHn)ch inter.tkd) látkami pfírodního p(I\ udu. 

Konkrétnl sp«ilikace olbízeného zbofi/služby Splnho 
ZJkladní kontia;unce Spccl6kace - minimállli pobdavrk zadnatelc Ill l!IJl,Dak Ill G4 r- l'C (ANO/NE) 

Procesor CPU o vwonu mn 1 1000 bodu v programu Passmarlc CPU Mark laici C..C iS 8500 J.0 � 6C 6SW CPU ANO 

I& � PCle JIIVMe Tlrrec Layer Cel Soirl Slare Drive 
Pcvnv d�k I SSD mm 240 GB s rozhraním NVMe oro OS a 2 HDD 2 Til. 7200 ot. SA TA oro d 2xHDD2TB 7200RPM SATA-60 J.Sil ANO 
nnrračni 03mčť Mm 8GB DDR4. mm. 2400 MHz "" 12x«JB) DDR4 2666 DIMM ..__,, ANO 
Gn fit kj karta lntci.rrovaná, W'C:hm n:1 2 mooirvv , .... �111.2:x\lWIIM .......... ANO 

Dvt - Integrovaná a plidavná, obč s rychlosti 10/100'1000 Mbil/s. RJ4S, PXE. Wake ........... I pfillovni, obt S tyelrlood 10/100'1000 Mbit/1, 
Sa'ová karta on LAN NV1nnr.o standardu 802.l x R145 PXE. Wů, ""LAN ........, lllllldum 802. I& ANO 
Zvuková karta Jntc2rovaná .... - ANO 

V stupni a výsn.q,ni porty Mm. 6x USB 3.1 &I.USBJ.I ANO 
Mm. 2x dilrirální video wsrun (DP nebo HDMI) 2xDP ANO 

SD 4 Card Rnder, DVD-Wrkr OJ 800_600 Towcr -
ť:rcčka karet. Olll�ká mcehan Čtečka SD karet. mcchani<a DVD+/- RW rychloot mm. 8x s rozhranún SA TA DVD+I-RWh.SATA. ANO 

HP a. ..... Sim PS_2 Wrml Keyt,ou,I. CZIUS, 101 
Klivcsrucc USB CVUS, včctnt numcncke čish • mi,_ 10 1 kláves, kornnatibwí se základní sestavou ldlws, "---se scsta""' ANO 

HP Opli:al USB Moule,• lroWl:em, �-N 
Mvš USB Onric� s kolečkem, komnatihilni se 1.3kktdní sestavou -- ANO 

lnnr.rafni svstém Microsoft Wildows Profcssional \'Cf1.C 10. CZ. ofcdl\sl31o,•aný na pcvnčm disku 
� Windows Pro(euml..,.. IO. CZ. 

. ............. ANO 
Provedeni ch3ssis Towcr fowcr ANO 
Vcsta,·lná tcchnolol!ic Min. TPM2.0 TPM2.0 ANO 
Zdroi Max 250 W. solňuiící normu Ener�Star 250W -..Ea,o.-r ANO 

Ellel>esk IOOOOUOOW TWR 04_05 JBK Qassil 
Přistuo k HW k�n�m Beznáfa<fová demootU hlavních k�nt bom61ad'ori llllllllilW.wí:k..........,. ANO 
Mechartr:ké labcmcčcní Možnost uzamčení ke knrr,,rn:u stolJ ..-........ ANO 

Lokálnl a vzdálená možnost BIOS flash update včetnč naSla\'ení BIOS pti Lokáni vzdilcni -· BIOS lluh ,..i.re vt ... 
BIOS Managcmcn< ncfunkčn.ín ooeračnin syslému ml!CIWIÚ BIOS di actiartnlm-čnlm 1"""'D11 ANO 

HP J yar NUi lrmineao doy O... <>itii-10-. 

SelRqrú 

min. 36 měsíců, ovHileW na webu výrobce. Ukončený servisní �snh nej,ozději 
36 rislc6, ...tr.cln6 no webu výrobce. Ukcn'!ený ,crvilni 
moh nej,cmltji lllislccqi:f pneOVllf clen po mhllleni 

následujicl pracovní den po nahlášení záY3dy v �t� imtabcc. Oprava klávesnice a zhady v mll -IK•. Opnva kllYCSltir:e I lll)'li 
Servis lmv!i \'VIŇMým :mů.<obcm ANO 

ServiAri polÚII HP 
Z�ob provi�ní záručnilo Jcdilé kontaktní místo pro nahláš:cni poruch v celé ČR. servisní střediska pokrývajicí �:l�bp.com'cz-cs/ 
ser.�u a oodoorv celé Ú7..cmi CR, mo1 .nost sledování scrvisrúch rcoortů orosttcdnictvím lntemell.L ANO 

Podpora poskytovaná prostt«lnic<vm tclcfonni lillcy musl být dostupná v pra<ovni dnJ Servilní sdcdilko HP 
mmnálnt v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prosttednic<vin Internetu musí bup:llwwwl.bp.eom'n/cslbusin<u-tbbyf•• 
umožňoval stahováni ovladačů a manuák) z i,1cmc1u adresně pro konkrétní zadané sbby�servísfli.stttdilko.blml 

P<Vlnnra sériové č�lo �řizenl ANO 
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1 '- ;\lonilor ,loul.íc:i l..t• L.prnco, ání digi1:ílnfrh fotografii (obr.1t.0, r dol.um(' nl:.IC'l' , č. mil..rofolognfií) ros1linnC-ho. ř..i..;o, l' ho a houbo, ťho m:1lrri:ílu , rámri L:.thor:1lořť 
hunH·nýc:h inlťrakci s látkami přírodního puvodu. 

Základnl konfi1un1ce SPtcifik:ace - minimál.n( požadnck zada\·atclc 
V C likost úhlopřío;ky min 23.5". poměr stran 16:9 
Ro:z2erú 1920xl080 
Kontrastní �r (staticky) 1000:1 
Odezva Max. S ms 

Svítivost 2S0«l'm2 
Technologie panelu IPS 
Podsvíceni LED 

Pozorovací úhel min 170° (vcrtikákič) a min 170- (horizontálně) 
Konektory VGA.DP 

min. 60 měs�ó, ovén'lelný na webu výrobce. Ukončený 
servisni zásah ne,A)Ozději nádedujici pracovní den po 
nahlášeni závady v rnistě- insta�ce. Oprava vjměnným 

ScMS lmůsobem 

Pořado\é Název a technická specifikace položky 
číslo 

1 Notebook/Laotoo 
2 Dokovací stanice 
3 Externí klávesnice USB 
4 MvšUSB 
5 Extomf monitor 

6 Operační systém 

!Celková nabídková cena v Kč bez DPH 

Pořadow 
Název a technická specifikace položky 

člslo 

1 Počítač tvou Tower pro PC vč. přlslušenství (OS, myA, klávesnice) 
2 Externí monitor 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 
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Konkrétni s1>ecifikace nabíuniho zbožífslufb\· 
HP Elhd)a,,lt,y EUJ• MOllilor Splněno (A!'iO/l'iE) 

23,8" 16:9 
1920xl080 
1000:1 
Sms 
2S0cdlm2 
!PS 

LED 

178' (vcrttilně) 1 178" 
VGA. DP. HDMI 

HP S ynr Next busiless day Onsile 
60 měsic6, CMlitený na webu výrobce. Ukootený SCMSDJ 
zúah 11<�j, násle<lijloi pracovní den po nahlileni 
závady v mi,!! nstalace. Oprava vým!aným ,p(lsol>em. 

Měrná 
Množstl.( 

jednotka 
ťMJl 

celkem 

ks 10 

ks 10 

ks 10 

ks 10 

ks 10 

ks 10 

Měrná 
Množství jednotka 

íMJl 
celkem 

ks 1 

ks 1 

Cena 
jednotková v Kč 

bez DPH 

18 910 00 

1 990,00 

220,00 

220,00 

4 840,00 

2 700,00 

Cena 
jednotko\Cá v Kč 

bez DPH 
20 000,00 

4 900,00 

Cena celko\Cá v 
Kč bez DPH 

189 100 00 

19 900 00 

2 200,00 

2 200 00 

48 400,00 

27 000,00 

288 800,00 

Cena celkov.i v 
Kč bez DPH 

20 000 00 

4900 00 

24900,00 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 

ANO 

Cena celková v 

Kč \Čelně DPH 

228 811 00 

24 079 00 

2 662 00 

2 662,00 

58 564,00 

32 670.00 

Cena celko\Cá v 
Kč s DPH 

24 200,00 

5 929,00 




