
Kupní smlouva

Dodávka výpočetní techniky
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení š 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dalejen

„Občanský zákoník"') a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějšíchpředpisů

č. smlouvy S 105/19

Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

zastoupená: náměstkem sekce Ekonomika a provoz NK ČR

IČO: 00023221

mč: CZ00023221

bankovní spojení:

číslo účtu:

lD datové schránky:

dále jen „Kupující“ nebo „NK ČR“

3

XANADU a. s.

Sídlo: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17555 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: členem představenstva

IČO: 14493133

DIČ: CZ14498138

bankovní spojení:

číslo účtu:

lD datově schránky:

dále jen „Prodávajícřň

(Kupující a Prodávající společnědále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivějako „Smluvní

strana“).

I. Předmět Smlouvy

l) Prodávající prohlašuje, že je, nebo včas bude výlučným vlastníkem dále specifikovaných

movitých věcí (dále jen „Předmět koupě“).

2) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě a převede na Kupujícího

vlastnické právo k němu.

3) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále Smluvními

stranami sjednanou.

II. Předmět koupě

l) Předmět koupě tvoří následující movité věci (části Předmětu koupč):

a) notebooky l (HP ProBook 645 G4 Notebook PC) vmnožství15ks podle technické

specifikace uvedené v Příloze č. l této Smlouvy,



2)

1)

2)

3)

1)

2)

b) monitory I (HP VH240a 60.45 cm (23.8") Monitor) v množství l5ks podle technické

specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

c) dok. stanice I (HP UltraSlim Docking Station) v množství l5ks podle technické

specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy,

d) příslušenství I v množství 0ks podle technické specifikace uvedené v Příloze č, 1 této

Smlouvy.

e) příslušenství Il v množství l5ks podle technické specifikace uvedené v Příloze č. l této

Smlouvy a

f) brašny I (HP Business Slim Top Load Case) v množství l5ks dle technické specifikace
uvedené v Příloze č. l této Smlouvy.

Prodávající závazně prohlašuje. že Předmět koupě odpovídá požadavkům uvedeným
V zadávacích podmínkách k veřejné zakázce „„Dynamický nákupní systém na prostředky
ICT v resortu Ministerstva financí — Výzva 3-201 9'“.

Ill. Způsob plnění

Předmět koupě je Prodávající povinen předat na adresách Kupujícího uvedených v Příloze

č. 2 Smlouvy (dálejen „Místa plnční“) do 6 týdnů od účinností Smlouvy.

Prodávající včas dohodne s Kupujícím datum a čas předání Předmětu koupě.Nedohodnou-li
se Smluvní strany na oboustranně vyhovujícím datu a čase předání. platí, že Předmět koupě
bude předán v Místech plnění poslední den lhůty v 15 hod.

Předmět koupěmůže být dodán po částech s tím. že Předmět koupěmusí být vždy dodán ve

formě funkčních celků. Pro odstranění nejasností se uvádí, že funkční celek tvoři Předmět

koupě uvedený v čl. Il. odst. l písm. a), b), c), f) a d), nebo e) této Smlouvy. Výjimkou z

pravidla podle tohoto odstavce jsou případy. kdy dodání funkčního celku není možné z

důvodu neodpovídajícího množství jednotlivých částí Předmětu koupě nebo pokud tak

Kupující stanovil v Příloze č. 2 Smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

Smluvní strany si ujednaly, že celková kupní cena za Předmět koupě(dále jen „Kupní cena“)
činí částku Kč nezvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Kupní cena uvedená v odst. l) tohoto článku se skládá z následujících dílčích cen:

Cena bez

Předmět koupě Dlfgdíiělmk“ Množství Cif; ggg“
koupě

Notebook! 15 ks

Monítorl 15 ks

Dok. stanice l l5 ks

Příslušenstvíl 0 ks

Příslušenství II 15 ks

M



Brašna I 15k s Kč

Kupní cena - Kč

3) Výše uvedené dílčí ceny jsou sjednány dohodou Smluvních stran podle zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou cenami maximálními

a nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí

Předmětu koupě včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou
do Místa plnění apod.

4) Předmětem koupějsou i plněníposkytovaná V režimu přenesené daňové povinností dle kodu

celního sazebníku 8471 30 00 (notebooky)

5) Pokud

a) u dílčí ceny za Předmět koupě uvedený V čl. ll odst. l písm. a) této Smlouvy překračuje

celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží částku 100 000 Kč

a zároveň jsou

b) Prodávající i Kupující ke dni dodání Předmětu koupěuvedeného v čl. ll odst. 1 písm. a)

této Smlouvy plátci DPH

uplatní se ve vztahu ktéto části Předmětu koupě režim přenesení daňové povinností ve

smyslu 5 92a a násl. zákona ě. 235/2004 Sb.. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZDPl-F). Protoje Prodávající povinen částku odpovídající dani z přidané

hodnoty platné ke dní uskutečnění zdanitelného plnění vypočítat, avšak DPH uhradí

Kupující.

6) K dílčí ceně za část Předmětu koupě, u které se neuplatní institut přenesené daňové

povinností, bude V případě, žeje Prodávající ke dni uskutečněnízdanitelného plněníplátcem

DPH, připočítána DPH dle sazby daněplatněke dni uskutečnění zdanitelného plnění„

7) Předmět koupě bude uhrazen na základě jedné faktíuy. Prodávající vystaví po předání

Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Faktum doručí Prodávající Kupujícímu

do 5 pracovních dnů od předání Předmětu koupě.Pokud Prodávající předával Předmět koupě

po částech, počítá se lhůta dle předchozí větyode dne předání poslední části Předmětu koupě.

Ve faktuře bude rozepsaná cena účtovaná za jednotlivé části Předmětu koupě, účelem této

povinnosti je zajistit, aby zfaktury bylo patrné, zda se uplatní režim přenesení daňové

povinnosti. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dodacích listů na

Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím.

8) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ě 435 Občanského záltoníku a

v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o daní

z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů. Faktura musí dále obsahovat:

a) identifikaci Předmětu koupěpodle Smlouvy;

b) uvedení dílčích cen;

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;

d) úplněbankovní spojení Prodávajícího.

9) Splatnost řádně Vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu na

adresu uvedenou V záhlaví této Smlouvy u Kupujícího. nebo do datové schránky.

10) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by
došlo kprodlení sjejí úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitostí nebo údaje, chybí-lí na

faktuře některáz náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode dne doručení



opravené faktury běžíKupujícímu nová lhůta splatnosti.

l1)V případě, že Prodávající je plátcem DPH registrovaným V České republice, uplatní se a jsou

pro něj závazná ujednání následujících odstavců
12 až 15 tohoto článku.

12) Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od

zjištěníinsolvence, popř. od vydáni rozhodnutí správce daně,že je Prodávající nespolehlivým

plátcem dle š 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Kupujícímu. příjemci

zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Smluvními stranami považováno za

podstatné porušení této Smlouvy.

13) Prodávající se zavazuje. že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku

Kupujícího na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její

platností zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu š 98 ZDPH, V opačném

případě je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve

smyslu 598 ZDPH. Pokud bude Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého

plátce ve smyslu š l06a ZDPH. zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat

Kupujícího spolu s uvedením data. kdy tato skutečnost nastala.

14) Pokud Kupujícímu vznikne podle š 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého

zdanitelného plnění od Prodávajícího, nebo se Kupující důvodně domnívá, že tyto

skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Kupující právo bez souhlasu prodávajícího

uplatnit postup zvláštního zajištění daně. tzn.. že je Kupující oprávněnodvést částku DPH

podle faktury — daňového dokladu vystavené Prodávajícím přímo příslušnému finančnímu

úřadu, a to V návaznosti na š 109 a š 109a ZDPH.

15) Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícímu

v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou.

Zároveň je Kupující povinen Prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím

uskutečněnípísemně informovat.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1) Povinnosti Kupujícího

a) Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu a vjezdu do

objektu na adrese, kde má být předán Předmět koupě.

b) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předáni Předmětu koupě a

poskytnout potřebnou součinnost. kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení

všech záležitostí související s předáním Předmětu koupě.

Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečnědodaným Předmětem

koupěa v případě jakýchkoliv nesrovnalosti uvést všechny Výhrady ohledně předávaného

Předmětu koupědo dodacího listu. Kupující je dále povinen dodací list podepsat. Nejsou-

li na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Kupující Předmět koupě

přejímá bez výhrad.

d) Kupující se zavazuje zaplatit včas Kupní cenu.

2) Povinností Prodávajícího

a) Prodávající se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést k Předmětu

koupě vlastnické právo na Kupujícího.

b) Prodávající při odevzdání Předmětu koupě předloží Kupujícímu dodací list ve dvou

vyhotoveních.

c) Dodací list bude obsahovat především označení Kupujícího a Prodávajícího, přesný popis

Předmětu koupě, počet předávaných kusů (tzn. 1 předávaný kus zahrnuje i veškeré jeho

přislušenství: jako např. napájecí kabelm), informaci o tom. zda Prodávající předal
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Předmět koupěřádně a včas a dále předepsaná jména Oprávněnýchosob Smluvních stran.Obsah dodacího listu bude potvrzen čitelnými vlastnoručními podpisy Oprávněnýchosobobou Smluvních stran.

d) Prodávající je ve smyslu ustanovení š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změněněkterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonufinanční kontroly prováděnév souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajůnebo z veřejné finanční podpory, tj. Prodávající je povinen podle 5 13 ZFK poskytnout
požadované informace a dokumentací kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního
programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR,
Evropské komisí, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj protipodvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším
oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontrolyvztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.

Prodávající je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací
veřejně zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast
zadávání veřejných zakázek. nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení
projektu, zároveň minimálně do roku 2028. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací veřejné zakázky.

Vl. Vlastnické právo

Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí jeho předáním Kupujícímu, tj. podpisemdodacího listu, tak jak je uvedeno v čl. V odst. 2 písm. c) této Smlouvy. Bude-li Prodávajícíplnit po částech, převádí se vlastnické právo ke každé předané movité věci zvlášťV době
předání.

VII.

Cena Předmětu koupě zahrnuje i případnou odměnu za poskytnutí licence k užití Předmětu
koupěa jeho příslušenství.

Práva duševního vlastníctví

Prodávající prohlašuje, žejakékoliv plněnídle této Smlouvyje bez právních vad, zejména ženení a nebude zatíženo žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynuljakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude totooznámení nepravdivé, je Prodávající V plném rozsahu odpovědný za případné následkytakového jednání, přičemž právo Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutuzůstává nedotčena.

VIII. Odpovědnostza vady
Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě, nebo jeho část nemá žádné vady.
Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu 5 2113 a násl. Občanského zákoníku
V délce 60 měsíců ode dne převzetí Předmětu koupě. nebo jeho části (není-li v Příloze č. lSmlouvy stanoveno jinak).

Kupující je oprávněnuplatnit vady u Prodávajícího kdykoliv běhemzáruční doby bez ohledu
na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností sesjednává, že převzetím jednotlivých částí Předmětu koupě není dotčeno právo Kupujícíhouplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěnypři převzetí.
Prodávající se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně odstranit vady Předmětu koupě,které se vyskytly po jeho předání, a to maximálnědo 24 hodín v pracovní dny (next business



day) v pracovní době od prokazatelného nahlášení vady Kontaktní osobě Prodávajícího.Pracovní doba se pro účely této Smlouvy stanovuje od 8.00 hod. do 16,00 hod. v pracovnídny. Prokazatelným nahlášením se pro účely této Smlouvy stanovuje e-mailová zpráva.
5) Vada bude nahlášena prostřednictvím Kontaktní osoby v pracovní doběKupujícího ústněnatel. č. +420 a nejpozději bezprostředně poté i písemně prostřednictvím

e-mailové zprávy zaslané na adresu Vadu lze nahlásit prostřednictvím
Kontaktní osoby i po pracovní době Kupujícího, a to pouze písemně prostřednictvím e-
mailové zprávy zaslané na adresu Pro vadu nahlášenou po pracovní době
je rozhodným časem prokazujícím nahlášení vady považován čas V 8.00 hod. následujícího
pracovního dne po dní nahlášení.

6) V případě neodstranitelné Vady Předmětu koupě bude tento vadný kus Předmětu koupěnahrazen kusem novým. a to do 5 pracovních dní.

7) Vpřípadě prodlení Prodávajícího splněním práv Kupujícího zvad Předmětu koupě je
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou V článku Xl. odst. 2) této
Smlouvy.

8) Smluvní strany se dohodly, že v případě nahrazení vadného pevného disku novým pevnýmdiskem či příp. výměnycelé části Předmětu koupěuvedené v čl. ll. odst. l)písm. a) Smlouvy
zůstává původní pevný disk Kupujícímu.

IX. Mlěenlivost

1) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, podniknout všechny nezbytně kroky k
zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní
informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za
Diskrétní informace se považují veškeré následující infonnace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu V souvislosti s plněním této
Smlouvy (pokud nejsou výslovněobsaženy ve zněníSmlouvy zveřejňovaném dle čl. Xlll.
odst. 5 této smlouvy);

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

c) veškeré další informace. které budou Kupujícím označeny jako důvěrné.

2) Povinnost zachovávat mlčenlivost. uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na
informace;

a) které je Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů;

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis:

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních
povinností ze strany některéze Smluvních stran;

d) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto
informací od Kupujícího. avšak pouze za podmínky. že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů:

e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti
třetí stranou, jež rovněžnení ve vztahu k těmto infonnacím nijak vázána.

3) Jako s diskrétními musí být nakládáno také s informacemi. které splňují podmínky uvedené
V odst. l tohoto článku. i když byly získané náhodně nebo bez vědomíKupujícího, a dále s

veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany. pokud se týkají Kupujícího či
plnění této Smlouvy.
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4)

5)

6)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

Prodávající se zavazuje. že Diskrétní infomiace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy.
K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Kupujícího.

Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a

respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, V jakém je V tomto smluvním

vztahu zavázán sám.

Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od
skončení záruční doby.

X. Odpovědnostza škodu

Kupující odpovídá za každé zaviněnépomšení smluvní povinnosti.

Škodu hradí škůdce V penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

XI. Sankce

V případě prodlení Prodávajícího se lhůtou dodání Předmětu koupě vyplývající z této

Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 %

(slovy: dvacet pětsetin procenta) z Kupní ceny za nedodanou část Předmětu koupěza každý
započatý den prodlení.

V případě prodlení Prodávajícího se lhůtou pro odstranění vady vyplývající z této Smlouvy
má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši l % z Kupní ceny
části Předmětu koupě s neodstraněnouvadou za každý započatý den prodlení.

Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je Prodávající oprávněn
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

V případě. že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl.

IX. této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu Ve výši
10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné Výzvy oprávněné Smluvní

strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se

náhrady škody v plné výši.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace š 1806 Občanského zákoníku.

XII.

Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

Ukončení Smlouvy

Kupující je oprávněnvypovědětSmlouvu bez Výpovědnídoby v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;

b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku

Prodávajícího, nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu Vydánojiné rozhodnutí s obdobnými
účinky;

c) Prodávající bude pravomocněodsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný
čin.

Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující neuhradí Kupní
cenu ani V dodatečněposkytnuté přiměřené lhůtě.

Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti

předvídaná ustanovením 5 2002 Občanského zákoníku.



5) Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu š 2002 Občanského zákoníku se

považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě o více než 30 kalendářních dní po

termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady Předmětu koupě ve lhůtě 30

kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím:

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním

Smlouvy;

d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího,
které nebude odstraněnoči napraveno ani do

30 kalendářních dní od porušení povinnosti. je-li náprava možná.

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu š 2002 Občanského zákoníku se

považuje zejména prodlení Kupujícího
s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dni.

7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a

Smluvní strany si jsou povinny vrátit Vše. co si plnily. a to bez zbytečného odkladu.

nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení od

této Smlouvy druhé Smluvní straně. Ustanovení odst. 4 tohoto článku není dotčeno.

8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, plnil-

li Prodávající jen zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího význam.

9) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud už dospěl. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

ani ujednání. které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od

této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani práv poskytnutých ve smyslu čl. Vll.

této Smlouvy.

XIII. Závěrečnáustanovení

l) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněnapísemně V českém jazyce.

Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny dmhé Smluvní

straně datovou zprávou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení

podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně.

poštou. emailem či kurýrem na adresy uvedené V tomto odstavci nebo najinou adresu, kterou

příslušná Smluvní strana V předstihu písemněoznámí druhé Smluvní
straně.

a) Kupující:

Jméno:

Adresa: Klementinum 190 l 111 HU Praha 1

Email:

Datová schránka:

b) Prodávající:

Jméno:

Adresa: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10

E-mail:

Datová schránka:

2) Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen

.,Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním týkajícím se této

Smlouvy, s výjimkou změnSmlouvy nebo ukončení této Smlouvy.



a) Kontaktní osobou Kupujícího je e-mail
mob: +420 a další zaměstnanci Kupujícíhojím písemněpověření.

b) Kontaktní osobou Prodávajícího je sales manažer, tel.: +420

,
a další zaměstnanci či jiné osoby jím písemně pověření.

3) Ke změněSmlouvy, zrušení Smlouvy. nebo změněbankovních údajů je za Kupujícího
oprávněn e-mail mob: +420 Ke
změněSmlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn za Prodávajícího sám Prodávající
(pokud je fyzickou osobou — podnikatelem) nebo statutární orgán Prodávajícího, a to dle
způsobu jednáni uvedeného v obchodním rejstříku (dále jen „Odpovědné osoby pro věci
smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění
Kontaktních osob.

4) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana
oprávněnaprovádětjednostranněaje povinna tyto změnyneprodleněoznámit druhé Smluvní
straně,

5) Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text. může
být V elektronické podobě zveřejněna V registru smluv, na intemetových stránkách
Kupujícího, na profilu zadavatele (Kupujícího) ve smyslu zákona o zadávání veřejných
zakázek, a dále V souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez
časového omezení. Kupující se zavazuje, že Smlouvu V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

6) Prodáváicí bere na vědomí, že osobní údaje jeho, čijeho zaměstnanců, specifikované v této
Smlouvějsou ze strany Kupujícího zpracovávány v souvislosti s plněnímpovinností dle této
Smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského
mkoníku o koupi.

8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným. neúčinným nebo nevykonatelným.
zůstává platnost, účinnost a Vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a

nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za
nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu
Smlouvy.

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se
těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na
nápravu anebo jakéhokolivjiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemněa

podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit
Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé vsouvislosti stouto
Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, V jehož důsledku by došlo
k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

l1)Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány
s konečnou platností před věcněa místněpříslušným soudem České republiky.

12) Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních v českémjazyce, přičemž kupující obdrží po2 vyhotoveních a prodávající po 1 vyhotovení.

13)Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně a

podepsány oběmaSmluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.

M



14) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Seznam odběmýchmíst

15) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběmaSmluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv.
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Technická specifikace poptávaného plnění-Výzva 3-2019

Konstrukční provedení:

Požadavky kupujícího

Šasi zpevněné konstrukce sadolnými panty

Nabídka prodávajícího

HP ProBoak 54s G4 uozeuook rc

zařízení připojeného k usa portu

Barva: Černá, šeda nebo podobnetmavé zabarvení ANO černo „ šedé barevné provedení

Váha s baterií: Max. 1,3 kg lano 1,75kg

1x, mm. hodnota dle PassMark - sooo bodu,
AMD Ryan„ 5 PRO mou _ měProcesor skore dll! PHSSMBVK CPU Mark ANO

.

bodu Passmark CPU Mark(wwwmpubenchmzrknerl
, „ . Mín. 3 GB DDR4 2400 MHz osazeno jedním 555 RAM DDR4 2400 MHI DSGZEHDOperační pamet: ANO

,modulem
jednim modulem

MDŽHOSK falšlřll alespoň HE 32 GB RAM ANO

Pevný disk: SSD, mini 250 GB AND
155GB PCIe NVME Value SDlIÚ State

DFNE

Rychlost čtení/zápis min. m MB/s ANO

Display: 59222212;
""" " "“""“ "" '"“ """

AND uhlapnčka 14 ,ro1l1sen1 íszakíom

LED DOÚSVlCE/tl, antireflexní, matný |LNO
GEM“ kina: integrovane, podporující vieemomtarové ANOzobrazeni

4

zvuků“ kina integrovaná , integrovany mikrofon a

ANO
integrovane reproduktory

.

. 1x USB 3.1 Type-C" (SIÉÍE HZDŠÍEHÝ)M
. k

. .Typ a počet rozhraní knlzeš: fsfůěmš lom;
"“" '"“ “ USB 3 o

ANO 1x usa 3.1 Gen 1 (stále napájený)" " " př“ Y

zxusemcení

Mln. 1x digitální konektor (Display Port, nebo
ANO 1x HDMIH DMI)

4
1x N45, 10/100/1000 Mbpš,1x N45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL ANO

podpora WOL (Realtek RTLXII“

I
1x Bluetooth 4.0 LE, interní m0 lX Bluetooth 4.2, interní (Realtek)
1x Wí-Fí 301.11 a/b/g/n, interní ANO (lšeglíěfmu

""/Um me"“

1x modem 3/45 LTE 300, 900, 1500, ŽÍOG,
ANO

1x modern 3/43 LTE 300, 900, IĚDUj
interní

k 1100, interní
1x interní čtečka ČlDDVýCh karet, kompatibilní
5 150 lEC 73101071 E lSC |ÉC 7315 (standardy ANC

pružinové ka nv)
4

1x kombinovaný konektor audia
, ,

.

(mikrofon/sluchátka), nepo 1x vstup pro mo
“
lommmva“ mekm"“

,
,

, (mikrofon/sluchátka)mtkrolon + 1x stereo vystup pro sluchatka

1x dokovací konektor (kompatibilní s dodanoTANO |dokovací stanicí)

Vstupní zařízení: Integrpvaná klávesnic
„ znaková sada cz/us,

ANO
k podsvícená nebo osvětlená

integrované ÍTDUChPGÚ neboTvackPomr) ANO

doba pravou více než 3 hodín pnBaterie: M1n. doba provozu . s hodín pn běžnéprsu ANO běžnépráci

(np Long Life Z-cell, 41; wn Lí-ion)

., , LICENCE Windows 10 Professional a OEM 154- WÍHÚQWS 10 FVDÍESSÍG/iil Ú OEM [54CDefaCVll systém:
_ ANO

,pu)
L bir)

HSVÚWGVDVÉ podpora pro Windows 10 (547511) AND

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému
BIOS: přístupu ne dvou úrovních ANO

_

administrátor/uživatel J
Možnost zabezpečení spuštěníhovorovém i
heslem na dvou úrovních mo

admvnístrátor/uřwatel

Podpora zavedení operačního systému ze

ANO



Možnost zoomování vybraných zarízení a

soerníe tak, aby s nlml nemohu pracovat

operační systém (usa party...)

Vtdálená diagnostika HW ne1ávisle na stavu

operačního programu, vzdálené vvpnvrí a

zapnuli počítače. Podpora vzdálené knnzme

KVM na HW úrovní.

|
labelpečeniTechnologíe TPM z.u, príprava

Zabelpečenl: pro mecnanícke zabezpečení lankem se

zámkem ČI případné jiné oouoone řešení

.

Soulad s ďwektivouRoHS, cenífíkáz EPEAT

Úšťatm.
Gold, Energystar min. 5.0

Síťovýadaptér odpnvídajfcťpříkonu

notebooku, napájecí kabel

Záruční podmínky:
Min. eo měsíců u notebooku a přísmšenství

(vyjma baterie)

Min. ZA měsícůna baterii notebooku

L

v místě instalace zařízení u zákazníka s

smíš:

ukončením opravy nasíeaujíes pracovní den od

jejího naníášení. se is prováděnývýrobcem

ČV jim aoronzovaným sumektem

ledíné xonranní místo pro nahlášení poruch

l
pro ceíou ČR

Podpora poskytovaná prostřednictvím

telefonní Imky musí být oosrupna v pracovní

dny mínv doběod 9m do 16:00 noo.

Podpora prostřednictvím internetu musí

omeznovar stanování ovladačů a manoam z

internetu

Pří výměněnun zí celého zařízení zůstává

púvooní nun majetkem kupujícího (neodváží

se)

Přesná obchodní vehkosl 24"

Minimální úhhopříčka zobrazovací mozny 23,7"

vlastnosti: Marný povrch zobrazovací phachy, výškově

stavitelný, veníkáíní a horízanráíní

polonovazeínosz, funkce pívor

Rozhšeni: Přesně 1920 x 1080 bodů, nebo přesně 1920 x

1100 bodů

Typ:

zas:

zen posvícení, pozorovací úhel rnrnímanne

17s- vodorovně I svísíe

mínrmárne 250 cd/ml

Doba odezvv:

Kontrast:

max. a ms

Statický konlvast minimálně lovec)

vstupy. minimálně 1x VGA

mínímaíně 1x a íraínívszup DrspkavPon, nebo

nmw

Součástí dodávky je prcpomvací kabe! pro

přenos digítámíhn signálu mez! nabízenou

sestavou (zékiadní jednotka a monntori;

případně včetněpotřebných redukcí

Fřísmšenství

Záruční podmínky:

Napájecí kabe!

Mm. so měsíců



servís:

v místě instaíace zarízení u zákazníka s

ukončením opravy nasíeouíío racovní den od

íeíího nahlášení. Servís prováděnývýroocem

čí íírn autorízovaným subíektem

íeoíne kontaktní místo pro nahíasení poruch

pro ceíou ČR

Rozhraní

Podpora cskvtovaná prosrreonícrvrnr

teiefonn inky musí oýr dostupná v pracovní

duv minímáíněvdoběad 9:00 do 15:00 hod.

Min. ŽX dígitáíní port íníspíayvorr, neoo

HDMI)

Mm. 4x USB pm (ztoho mínimáíné 2x usa

3.0 port)

1x m-ns, m/ma/moo Mbps
1x konekror pro přípoíení síocnarek neoo

reprooukroru
1x dokovací konektor lknmpčtibilní s

dodaným notebookem)

1x napáíecl konektor

sírový aoeprer oopovíoeíící maxímáínlmu

možnému příkonu noreoooku a ookovací

stanice

Kompatíbííní s dodaným rnooeíem norepooku

Záručnipodmínky: Min. so měsíců

servis:

v rnísre ínsraíape zarízení u zákazníka s

ukončením opravy násíeduíící pracovní oen od

íeííno neníašení. servís provaoeny výroocem

čí ííní aurorízovanýrn subiektem

Jedrné kontaktní místo pro naníášení poruch

pro ceíou ČR, servísní střediska pokrývající

ceíe územíCR

Podpora poskytovaná nrustředníctvím

telefonní linky musí být dostupná v pracovní

dny min. v doběad 9:00 do 15:00 hod.

Přísíušenství: Klávesnice s 11 funkčním Ia ký, rozíožení

us/cz, píípoíenr usa

Čtečka čipových karet zabudovaná v klávesnicí

kornpauoíínís íso ízc 751091 a ísa IEC

7315 (standardv Wo cípove karty)

Optická myš, minimáíně 2 tlačítka s koíečkern,

přípojení USE

Mín. oo měsíců

v místě ínslalace zařízení u zakazníka s

ukončením opravy nasíeouíící pracovní den oo

íeíího nahíase Servis prováděnývýroocem

Čí íím aurorízovanýrn suoíekrern

Klávesnice s 12 funkčními tlačítky, vozíožení

us/cz, přígníení usa



Brašna:

Záruční podmínky:

Záruční podmínky:

Optická myš, minimálně z tlačítka s koíečkem,

pripojení usa

Mm. ea rněsí

v misie instaíace zařízení u zakaznika s

ukončením opravý následující pracovní oen oo

íeiíno nahiasení. servis prováděnývýrooeem

či jím aurorizovaným suoíekrem

Brašna s uchem a popruhem opatřeným

kovovými sponami, velikost oopovíoaíící

veííkosri notebooku

Min. 24 měsíců
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