
Dodavatel: Coprosys-L VI s.r.o. 

Příloha č. 2 - část A 

KUPNÍ SMLOUVA 

Sídlo: Hanychovská 169/43, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 

IČ:27304230 

DIČ: CZ27304230 

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Kopecký,jednatel 

Bankovní spojení: 2111035897/2700 

Kontaktní osoba: Karel Doubek 

Telefon, e-mail: 488 888 888, obchod@coprosys-lvi.cz 

Stfodnl tdravotnJokÁ !kola a vy,ól odbor"!\ l'!kol11 zdravotnická,
L.lbor10 

došlo - 9 -08- 2016

č.j. /G,<t/ 1<.,
příl. 

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vl. C, spis zn. 23479 

(dále jen „dodavatel") 

a 

Objednatel: 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, 

Kostelní 9, příspěvková organizace 

se sídlem: Kostelní 9, Liberec 2, 460 31 

Statutární zástupce: Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy 

IČ: 0067373 l 

Bankovní spojení: 30731461/0100, Komerční banka Liberec 

( dále jen „objednatel ") 

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 409, § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., 
Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu: 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dodávku, která je podrobně specifikována
v položkovém rozpočtu části A, jenž je přílohou této smlouvy a rovněž přílohou Výzvy
k podání nabídky č. 1/2013, a převést na ni vlastnické právo s dodržením záručních
podmínek dle zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění yozdějších předpisů.
Konkrétně se jedná o dodávku: vý očetní technika dle položkového rozpočtu části A.

2. Objednatel se zavazuje od dodavatele uvedenou dodávku převzít a zaplatit za ni cenu ve
sjednané výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy - viz níže.

II. 

Podmínky plnění předmětu smlouvy 

l. Dodavatel je povinen dodat objednateli dodávku dle čl. 1.1. ve lhůtě 30 dnů od podpisu
smlouvy.

2. Dodavatel splní svůj závazek předáním dodávky objednateli spolu s dodacím listem,
záručním listem, prohlášením o shodě a dalšími doklady, nutnými k užívání díla, a to v místě
sídla objednatele. Místem plnění díla je sídlo objednatele.

3. O předání a převzetí dodávky bude sepsán Protokol o předání a převzetí dodávky,
podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn převzetí dodávky odmítnout,
pokud v době jejího předání vykazuje vady či nedodělky.

4. Nebude-li dodávka dodána ve lhůtě uvedené v bodě 1 tohoto článku, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

5. Vlastnictví k dodávce přechází na objednatele jejím zaplacením.

6. Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele podepsáním Protokolu o převzetí
dodávky ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

Ill. 

Cena za dodávku a platební podmínky 

1. Cena za dodávku byla stanovena nabídkovou cenou, kterou udal dodavatel v nabídce podané
do výběrového řízení a která byla objednatelem, jakožto zadavatelem výběrového řízení,
vybrána jako nejvýhodnější a činí celkem bez

2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele (doprava; a u výpočetní techniky
i instalace), je cenou nejvýše přípustnou, pevnou a nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky.

3. Dodavatel vyúčtuje cenu za dodávku fakturou, která musí splňovat náležitosti daňového
dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Faktura musí být doložena dokladem prokazujícím řádné splnění dodávky ze strany
dodavatele, tj. oboustranně podepsaným Protokolem o předání a převzetí díla. Dodavatel je
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oprávněn fakturu vystavit až po řádném provedení a předání díla objednateli, resp. převzetí 

díla objednatelem. Dodavatel je povinen fakturu objednateli doručit prokazatelným 
způsobem. 

4. Objednatel se zavazuje, že fakturu za dodávku uhradí nejpozději do 30 dnů od převzetí
dodávky. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem

se zastaví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti poběží od doručení opravené faktury
objednateli. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Přílohu faktury tvoří podrobná specifikace

fakturovaného plnění včetně jednotkových cen za položku.

5. Dnem zaplacení ceny (faktury) se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele.

6. Dodavatel prohlašuje, že na dodávce neváznou práva třetí osoby.

IV. 

Záruční a servisní podmínky 

I. Nesplňuje-li dodávka vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 560 zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, má vady. Za vady se
považuje i dodání jiné dodávky, než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání.

2. Dodavatel nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto
vady vznikly prokazatelným zaviněním objednatele.

3. Záruční lhůta je stanovena v článku I.I této smlouvy u každé položky a začíná běžet ode dne
převzetí dodávky dle protokolu ve smyslu bodu II. 3 této smlouvy.

4. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku bez

zbytečného odkladu oznámit dodavateli zjištěné vady dodávky poté, co je při vynaložení
odborné péče zjistil.

5. V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na dodávce, je
dodavatel povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 1 O pracovních dnů (pokud není
stanoveno jinak - viz specifikace v položkovém rozpočtu).

6. Odstranění vad na dodávce uplatňuje objednatel na adrese dodavatele a jsou prováděny na
místě plnění zakázky.

v. 

Sankční ustanovení 

l. V případě prodlení dodavatele v servisních službách u zařízení (nejpozději do 30 dnů), je
dodavatel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z ceny příslušného dílčího plnění dle čl.I. I této smlouvy.

2. V případě prodlení dodavatele s dodáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli za

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění, a to
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i v případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele dle této smlouvy. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě řádně vystavené
a doručené faktury - daňového dokladu, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly na dodržování etických principů protikorupčního jednání po celou
dobu realizace této smlouvy.

VI. 

Závěrečná ustanovení 

l. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a všeobecně platných
právních předpisů na území České republiky.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Krycí list+ položkový rozpočet části A.

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemtié dohodě obou smluvních
stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje, které uvedly, jsou v souladu s platnými
zápisy v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci a že osoby zde uvedené jsou
jejich oprávněnými zástupci.

5. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě
projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a vyhotovuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních
stran.

(J tJ; _ 1 2 01 b 
V Liberci dne .............. .. 
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za objednatele 

Mgr. Jana Urbanová - ředitelka školy 

Střední zdravotnická škola 
a 

Vyšší odborr,a škol;1 zdravotnická, 

Liberec, Kost�ini 9, 

příspěvková organizace CD 



Zadavatel: 

Název zakázky: 

Název 

PCA 

PCB 

Monitor 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Revitalizace ICT techniky 2016 - část A

Mlnlm"nl parametry 

CPU: v Passmark testu dosahuje skóre alespoň 6500 bodů
(www.cpubenchmark.net}, 
RAM: 8 GB (bez sdílené paměti grafické karty),
HDD: 1 TB SATA, 
Základní deska: aktivní USB při bootování,
Zvuk: integrovaná zvuková karta,
Síťová karta: 10/100/1000 Mb/s,
Grafická karta: 1 GB, možno integrovaná,
Optická mechanika: DVD+/-RW, 
Rozhraní: 4x USB 3.0 (2x USB v čelním panelu), RJ-45, DVI, D-SU„B, audio
vstup a výstup - v čelním panelu, jack 3.5 mm, PS/2 
Klávesnice: USB, CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice
Myš: Optická se 2 tlačítky, 500 dpi, USB, 
Napájení: účinnost více než 80 % při 50 % jmenovitého výkonu, aktivní
PFC, proudová ochrana 
Hlučnost počítače: max. 35 dB podle normy ISO 7779 a ISO 9296 při běhu
HDD, 
Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v místě 
zadavatele 
CPU: v Passmark testu dosahuje skóre alespoň 6500 bodů
(www.cpubenchmark.net), 
RAM: 8 GB (bez sdílené paměti grafické karty),
HDD: 1 TB SATA,
Základní deska: aktivní USB při bootování,
Zvuk: integrovaná zvuková karta,
Síťová karta: 10/100/1000 Mb/s,
Grafická karta: 1 GB, možno integrovaná,
Optická mechanika: DVD+/-RW, 
Rozhraní: 4x USB 3.0 (2x USB v čelním panelu), RJ-45, DVI, D-SUB, HDMI,
audio vstup a výstup - v čelním panelu, jack 3.5 mm, PS/2 
Klávesnice: USB, CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice
Myš: Optická se 2 tlačítky, 500 dpi, USB, 
Napájení: účinnost více než 80 % při 50 % jmenovitého výkonu, aktivní
PFC, proudová ochrana 
Hlučnost počítače: max. 35 dB podle normy ISO 7779 a ISO 9296 při běhu
HDD, 
Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v místě
zadavatele 
velikost úhlopříčky 22", technologie LED, rozlišení 1920 x 1080, s matným
povrchem, rozhraní DVI 
propjovací kabel DVI, dual link, stíněný, pozlacené konektory, (DVI-D <->
DVI-D), 1,8 m 

mnolstvf 
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Jednotkori cena 

bez DPH 

14 999 Kč

14 999 Kč

3 029 Kč

Jednotkow I celková cena

cena 

_s011H! bez DPH 

18 149 Kč 59 996 Kč

18 149 Kč 14 999 Kč 

3 665 Kč 15 145 Kč 

celková cena 

s DPH 

72 595 Kč

18 149 Kč

18 325 Kč

�
�:���:

t
:�:rvis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v místě

I I I I M' ft w· d • k· · • · •· · · d d · · · I I I 1croso m ows v ces e verzi s moznost1 pnp0Jen1 o omeny v ramc1
'�oový operační systém 

· ·"vch aplikací
multilicenčního programu pro školy 
Microsoft Office v rámci multilicenčního programu pro školy
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1 Kč 

1 489 Kč 

1 Kč 

1 802 Kč 

5 Kč

34 247 Kč

6 Kč

41 439 Kč

\_ 



HDMI kabel 

program pro střih videa 

W WEB server 

Elektronický přepínač KVM 

Router 

notebook 

• Zadavatel není plátce DPH.

Maximální cena za 1 položku

-í být vyšší než 33 057 Kč bez

' <199 Kč vč. DPH). 

'•�DPH 

propojovací, High Speed, pozlacené konektory, obousměrně audio a 

video v kvalitě 1080p, 3D video,obousměrná ethernetová komunikace 

umožňující střih videa z kamery Ca non, Legria HF R66 

licence pro 115 pro 1 server 
Možnost připojení 8 PC přes USB a D-SUB 

Propojovací kabeláž 

Provedení: do racku 19" s možností uchycení bez poličky pod zařízením 

Rozměry: max. výška lU, max. hloubka 200 mm 

CPU: 2 jádrový procesor s frekvencí min. 1 GHz 

Počet ethernetových portů v routeru: 13 plně gigabitových (10/100/1000 

Mbit/s Gigabit Ethernet, Auto-MOi/X) 

Paměť RAM: 2 GB 

Napájení: 230V s možností alternativně napájet přes PoE zdrojem 12 V, 24 

v , 

Rozšiřující porty: lx konektor RS232 

Možnost správy: WEB, Telnet, SSH 

Váha: do 2 kg 

pro použití ve firemním prostředí, i na cestách 

CPU: v Passmark testu dosahuje skóre alespoň 6500 bodů 

(www.cpubenchmark.net), 

RAM: 8 GB (bez sdílené paměti grafické karty), 

Pevný disk: 128 GB SSD a 1 TB HDD, 

Dotykový displej full HO, matný, úhlopříčka min. 15,6", překlopitelný o 

360° (režimy notebook, stojánek, stan, tablet) 

Síťová karta: 10/100/1000 Mb/s, WiFi standardy a,ac,b,g,n 

Grafická karta: 2 GB, možno integrovaná, 

Optická mechanika: DVD+/-RW, 

Rozhraní: 4x USB 3.0, RJ-45, DVI, HDMI, audio vstup a výstup jack 3.5 mm 

Klávesnice: CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice 

Výdrž baterie: min 7 hod 

Součástí balení napájecí adaptér, napájecí kabel a baterie 

Váha notebooku max. 2 kg 

Operační systém: Microsoft Windows v české verzi s možností připojení 

do doménv 

Myš: Optická se 2 tlačítky, 500 dpi, USB, 

Redukce: HDMI do 0-SUB(F} - pro připojení anologového dataprojektoru s 

rozlišením full HO 

Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v místě 

zadavatele 

213 559 Kč 

Srn 88 Kč 106 Kč 88 Kč 106 Kč 

1 090 Kč 1 319 Kč 

l
1 090 Kč 1 319 Kč 1 

13 400 Kč 16 214 Kč 13400 Kč 16 214 Kč 1 

1 4 829 Kč 5 843 Kč 4 829 Kč 5 843 Kč 

1 7 090 Kč 8 579 Kč 7 090 Kč 8 579 Kč 

3 20 890 Kč 25 277 Kč 62 670 Kč 75 831 Kč 

Celková cena s DPH 258406 Kč 



Příloha č. 1 

Krycí list nabídky- veřejná zakázka 

Název zakázky: Revitalizace ICT techniky 2016 
Část veřejné zakázky (doplňte): A 

Základní údaje: 
Zadavatel: 

Sídlo: 
IČ: 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace 
Kostelní 9, Liberec 2, 460 30 
00673731 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

Kontaktní osoba: 

Uchazeč: 
Název: 
Sídlo: 
Tel., fax: 
Bankovní spojení: 
IČ: 
DIČ: 

Mgr. Jana Urbanová - ředitelka školy 
E-mail: jana.urbanova@szs-lib.cz
Tel.: 485 100 750

Mgr. Petr Němec 
E-mail: petr.nemec@szs-lib.cz
Tel.: 482 710 016

Coprosys-L VI s.r.o. 
Hanychovská 169/43, Liberec X-Františkov, 460 1 O Liberec 
488 888 888 
2111035897/2700 
27304230 
CZ27304230 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

Kontaktní osoba: 

Nabídková cena: 

Mgr. Jaroslav Kopecký- jednatel 
E-mail: jkopecky@coprosys-lvi.cz
Tel.: 488 577 555

Karel Doubek 
E-mail: kdoubek@coprosys-lvi.cz
Tel.: 488 577 578

Cena celkem bez DPH: 213 554,- Kč 
Samostatně DPH: 44 846,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 258 400,- Kč 



Čestné prohlášení 
Čestně prohlašujeme, že jsme obsahem nabídky vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 30 dnů od skončení lhůty 
pro podání nabídek. 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

podpis ............. Jf .č] .
���;· 

(. �, 1:Jr'<.,I 9�' 
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