
Smlouva č. 01/2016/OIT 

 „Obměna výpočetní techniky“ 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník) 
 

společnost: C SYSTEM CZ a.s. 
sídlo: Brno-Židenice  Otakara Ševčíka 840/10 
Zastoupená: Předsesa představenstva - Simona Nečasová 
IČ: 27675645 
DIČ: CZ27675645 
Tel: 596 614 126-7 

 
(dále jen "prodávající")  

 
 

a   
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava  
zastoupený Bc. Lucií Feikovou, místostarostkou 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

 
(dále jen "kupující")  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu produkty výpočetní techniky podle specifikace 
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“ či „zboží“), a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické 
právo k tomuto zařízení v souladu s touto smlouvou. 
 
2. Dodavatel je povinen dodat vždy nové zboží I. Jakosti v souladu s platnými technickými 
normami a standardy. 
 
3. Současně se zařízením předá prodávající taktéž platnou certifikaci veškerého zařízení, návody 
k obsluze, záruční listy, prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů a montážní návody. 
Předání těchto dokumentů je podmínkou úhrady kupní ceny.  
 
4. Prodávající provede dodání zařízení nejpozději do 15. 8. 2016. 
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5. Kupující se zavazuje řádně odevzdané zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle 
čl. II. této smlouvy.  
 

6. Prodávající je vlastníkem zařízení a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva 
k zařízení kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k zařízení jeho převzetím bez vad. Převzetím 
se dodávka považuje za splněnou. Řádné převzetí dodávky potvrdí dodavatel svým podpisem na 
dodacím listu. 
 

II. 
Kupní cena 

 
1. Kupní cena za dodání zařízení bez vad je: 
 
754.896 Kč bez DPH 
 
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění 
a vyplývá-li to z platné legislativy. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 
3. Sjednanou kupní cenou je cena maximální a jsou jí kryty veškeré náklady na dodání zařízení dle 
článku II této smlouvy v parametrech předepsaných touto smlouvou.  

 
 

III. 
Platební podmínky 

 
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši dle čl. II. ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne, kdy kupující převezme od prodávajícího kompletní zařízení bez vad (včetně dokumentů 
uvedených v čl. I. odst. 3) na základě řádně vystavené a doručené faktury. 
 
2. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a cena bude řádně vyúčtována.  
 
3. Kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad dle výše uvedeného zákona je 
druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje: 
  
a) název a sídlo kupujícího a prodávajícího, přičemž jako sídlo kupujícího bude uvedeno sídlo 
statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 
 
Kupující: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
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Příjemce: 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava 
 
faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 
 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
e) dobu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího, jejich přesné názvy a sídlo. 
 
4. V případě, že zařízení bude vykazovat vadu nebo více vad a kupující z tohoto důvodu bude 
postupovat podle některého ustanovení čl. V. této smlouvy není kupující do doby, než prodávající 
vadu nebo vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně kupní ceny se 
v takových případech kupující neocitá v prodlení. 

 
 
 

IV. 
Dodání věcí 

 
1. Prodávající dopraví zařízení na vlastní náklady na adresu kupujícího. 
 
2. O dodávce zboží je dodavatel povinen informovat objednatele min. 3 pracovní dny před datem 
dodání. 
 
3. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: 
- zařízení bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentů 
- zařízení bylo řádně předáno a převzato 
 
4. Zařízení bude prodávajícím odevzdáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení 
stran o odevzdání a převzetí zařízení, jehož obsahem bude specifikace zařízení, místo a datum 
jeho odevzdání. 
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V. 
Odpovědnost za vady a záruka 

 
1. Vadou se rozumí odchylka od ujednaného množství, jakosti a provedení zařízení nebo jeho 
části, jakož i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání zařízení, stanovených touto 
smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, 
skryté a právní, které má zařízení v době jeho odevzdání kupujícímu, nebo které se na zařízení 
vyskytnou v záruční době. 
 
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v rámci požadované záruční doby dle přílohy 
č. 1 této smlouvy, minimálně však v délce 24 měsíců (není-li u specifikace zařízení uvedeno jinak) 
dle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy prodávající se zavazuje, že zařízení, 
jakož i veškeré jeho části a jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.  
 
3.  Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne od 
doby, kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající se zavazuje 
zabezpečovat odstraňování vad v pracovních dnech v době od 8 do 17 hodin. 
 
4. V případě, že nebude uplatnění oprávněného nároku vyplývajícího z poskytnuté záruční doby 
odstraněno prodávajícím do 72 hodin (3 pracovní dny) od jeho nahlášení, tak má kupující právo 
na okamžité zajištění dodávky náhradního zařízení (shodné nebo kvalitativně obdobné parametry 
jako předmět koupě) a to nejpozději do 72 hodin (3 pracovní dny) od uplatnění oprávněného 
nároku vyplývajícího z poskytnuté záruční doby. Nebude-li toto ze strany prodávajícího 
uskutečněno, tak má kupující právo na úhradu skutečných nákladů a ztrát vzešlých z řešení vzniklé 
situace. 
 
5. Jakostní vady je třeba uplatnit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční 
doby. Při výskytu jakostní vady má kupující nárok podle svého výběru na výměnu vadného zařízení 
nebo na slevu z ceny nebo na vrácení peněz oproti vrácení vadného zařízení.  
 
6. Reklamace je možno uplatnit telefonicky, osobně, elektronickou poštou.  
 
 
 

VI. 
Odpovědnost za škodu 

 
Pokud prodávající poruší povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy 
a vznikne tak kupujícímu nebo třetím osobám v důsledku použití nebo užívání zařízení jakákoliv 
škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. 
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VII. 
Smluvní pokuta 

 
1. Při prodlení prodávajícího s odevzdáním zařízení, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodevzdaného zařízení za každý den prodlení.  
 
2. Při prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé 
straně. 
 
4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, bodech 1., 2. a 3., trvá i 
poté, co dojde k odstoupení od smlouvy některou ze stran za předpokladu, že ke vzniku nároku 
na její zaplacení dojde před odstoupením od této smlouvy. 
 
 
 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 
 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva byla podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží vyhotovení dvě. 
 
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
5. Smluvní strany, s ohledem na právní postavení kupujícího, souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. 
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IX. 
Doložka platnosti právního jednání obce 

 
1. Kupující prohlašuje, že byla splněna podmínka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
2. K uzavření a podpisu této smlouvy byla v souladu se směrnicí SME 2015-04 Postup při zadávání 
veřejných zakázek vydanou Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením 
č. 0636/RMOB1418/40/16 ze dne 14.07.2016 zmocněna Bc. Lucie Feiková, místostarostka. 
 

3. Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
V Ostravě, dne                                                                V ____________, dne 
za prodávajícího                                                               za kupujícího 
 
 
 

Bc. Lucie Feiková 
místostarostka  
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Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 

1. Notebook typ 1 – 19 ks 

DELL Inspiron 11z (3148) 2v1/i3 4030U/4GB/500GB/11.6" Touch/Win 8.1 
PN: TN2-3148-N2-311S 
Display: velikost 11.0 – 12.0“, rozlišení minimálně 1366x768, LED podsvícení, dotykový displej, technologie displeje IPS, nebo jiný 
s širokými pozorovacími úhly  
Procesor Intel Core i3-4030U (1.9 GHz, HyperThreading) 
Paměť 1x4GB RAM DDR3  
Disk HDD 500GB 5400rpm 
Grafická karta: integrovaná 
Optická mechanika: není požadována 
Komunikace: wi-fi 802.11 B,G,N, , Bluetooth 4.0  
Rozšiřující konektory: USB 3.0. 1x; USB 2.0 1x, 1x; konektor na sluchátka/mikrofon, 1x;HDMI, čtečka paměťových karet 
Operační systém: operační systém Windows 8.1 64bit 
Klávesnice: CZ  
Polohovací zařízení: touchapad – vícedotykový 
Baterie: výdrž 6hodin 
Webkamera: ANO 
hmotnost: 1,5kg 
Maximální rozměry (V x Š x H):  25mm x 310mm x 220mm 
Záruka: 24 měsíců - oprava následující pracovní den u zákazníka 

 

2. Stolní PC typ 1 – 30 ks 

HP  ProDesk 600 G2 DM Business PC konfig 
Procesor I3-6100T 3,2G Passmark CPU 4740 bodů (www.passmark.com) 
Paměť 1x8GB RAM DDR4 
Disk HDD 128GB SSD M.2 PCIe + možnost rozšířit PC o další HDD typu SATA 2.5“ 
Grafická karta: integrovaná 
Optická mechanika: není  
Komunikace: 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45 
Rozšiřující konektory: USB 3.0 6x; USB Type-C  1x; konektor na sluchátka/mikrofon, 1x;VGA, 1x;HDMI.1x 
Zabezpečení: TPM čip 
Operační systém: Windows 7 64bit PRO  
Klávesnice: CZ – barva černá, nebo černo-stříbrná 
Polohovací zařízení: Myš – běžný standard, barva černá, nebo černo-stříbrna 
Záruka: 36 měsíců - oprava následující pracovní den u zákazníka  
Maximální rozměry: VxŠxH 50mmx200mmx200mm 

3. Notebook typ 2 – 5 ks (vč. 5ks port replikátor) 

HP Probook 640 g2 konfig + Dokovací stanice HP 2013 UltraSlim 
Display: velikost 14.0 1366x768, LED podsvícení, matný display 
Procesor i3-6100U Passmark CPU 3512 bodů (www.passmark.com)  
Paměť 1x4GB RAM DDR4  
Disk HDD 500GB 7200rpm 
Grafická karta: integrovaná 
Optická mechanika: DVD RW 
Komunikace: wi-fi 802.11 B,G,N, minimálně, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000 RJ45 
Rozšiřující konektory: USB 3.0 minimálně. 3x; 1x; konektor na sluchátka/mikrofon, 1x;VGA + jeden jiný konektor pro přenos 
obrazového výstupu Display Port, čtečka paměťových karet, konektor pro dokovací stanici 
Zabezpečení: čtečka otisku prstů 
Operační systém: Windows 64bit PRO  
Klávesnice: CZ, podsvícená 
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Polohovací zařízení: touchapad – vícedotykový 
Baterie: výdrž 8 hodin 
Webkamera: ANO 
hmotnost: 2,4kg 
Maximální rozměry (V x Š x H):  28mm x 345mm x 240mm 
Port Replikátor: Připojení na přes port dokovací stanice výrobce, minimálně 4x USB, 1xLAN (RJ45), HDMI, nebo Display Port, 
Audio konektor. 
Záruka: 36 měsíců - oprava následující pracovní den u zákazníka  

 
4. Notebook typ 3 – 1 ks 

Lenovo IdeaPad Y40-80 Black 
Display: velikost 14.0 , rozlišení FULL HD, antireflexní 
Procesor Intel Core i7 5500U 2,4GHPassmark CPU  4014 bodů (www.passmark.com)  
Paměť 8GB RAM DDR3L  
Disk HDD SDD 256GB, 
Grafická karta: integrovaná + samostatná GPU AMD Radeon R9 M375 4GB > 1052bodů (www.passmark.com) 
Optická mechanika: není požadována 
Komunikace: wi-fi 802.11A,B,G,N,AC, Bluetooth 4.0, LAN 10/100/1000 RJ45 
Rozšiřující konektory: USB 3.0 2x; USB 2.0 1x, konektor na sluchátka/mikrofon, 1x HDMI, čtečka paměťových karet 
Operační systém: Windows 8.1 64-bit 
Klávesnice: CZ,  
Polohovací zařízení: touchapad – vícedotykový 
Baterie: výdrž 10 hodin 
Webkamera: ANO 
hmotnost: 2,3kg 
Maximální rozměry (V x Š x H):  25mm x 350mm x 250mm 
Záruka: 36 měsíců - oprava následující pracovní den u zákazníka 
 
 
 
 

V Ostravě, dne                                                                V ____________, dne 
za prodávajícího                                                               za kupujícího 
 
 
 
Bc. Lucie Feiková 
místostarostka  
 


