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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

N lže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění (dále jen ,,smlouva"):

plný název uchazeče: DATECO, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664
Forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

IČO: 25792032, DIČ: CZ25792032

ID schránky: 46qx6ym, Typ schránky: Právnická osoba, URL domov.stránky: www.dateco.cz

(dále jen ,,prodávající")

(dále jen ,,prodávající")

a

Název:

Sídlo:

Kontaktní adresa:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
ID DS:

(dále jen ,,kupujicř')

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústi nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179,
401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537

a64ai6n

,,Minitender 7 - Dodávka výpočetní techniky"



l.
Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvními stranami uzavřena na
základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2018 a 2019
č. j. MV- 58788-75/VZ-2018 uzavřené dne 26. 10. 2018 (dále jen ,,rámcová
dohoda").

íl.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen ,,VT" nebo
,,zboží") v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. Ill. smlouvy.

ill.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši
DPH 21 %
CELKEM

808 199,- KČ bez DPH
169 721,79 Kč
977 920,79 Kč S DPH

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou považovány
za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva,
celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů
souvisejíách s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny
sazby DPH.

lV.
Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne
nabyti účinnosti smlouvy. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje,

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujici'm
a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plněni. jedno
vyhotoveni dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotoveni bude předáno
prodávajicImu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn
zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními 2121 a
násl. OZ.

VI.
Dodací podmínky

1. prodávající předIožI jako součást dokumentace při dodávce zboží:
a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných

zařízení,
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b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem
včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se
jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené
i neomezené, v případě OEM, ke které VT) a množstvím dodaných
originálních instalačních médii, na kterých je dodáván.

2. prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařizenI - samostatnému
funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v
českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.

3. prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT
a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.

4. prodávajíci předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, kopie prohlášenI q shodě.

5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIl.
Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v KČ na základě faktury - daňového dokladu.

2. prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v KČ s DPH i bez DPH, s
uvedením sazby DPH a jejím vyčis|enim.

3. prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v KČ bez DPH a s DPH s uvedením
sazby DPH a jejím vyčis[enÍm.

4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne svého doručení kupujícímu na
adresu: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Poštovni schránka 179 -
O!KT, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2

5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné částky z
účtu kupujícího.

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy.
ve které se kupujÍcÍ nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o dani z přidané hodnoty"), a proto nelze na kupujícího aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z
přidané hodnoty.

7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIlt.
Záruka

1. prodávajIci se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce 3 roky (36
měsíců).

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.
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lX.
Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č.
l této smlouvy a při dodrženi obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a
v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.

2. Poruší-li prodávajici povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o
vady plněni. KupujIcí je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. zjistí-li kupujicI vady týkajIcI se typu a technických parametrů dodané VT již při
dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupeni
od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí pmdávajícímu.

4. Vady, které kupující zjisti až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručeni reklamace. Prodávající odstraní
vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle
smlouvy. Obdobně postupuje prodávajicí i v případě, nevyužije-li kupující svého
práva na odstoupeni od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové
dohodě.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupeni od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

2. Smluvní strany pokládáji za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajÍcÍh(j
se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném terminu dle ČI. lV. této smlouvy
nebo nedodáni zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

3. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci
rozhodnutí insolvenčniho soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek
prodávajÍcÍho dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

XII.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soud ním řízeni před
obecnými soudy České republiky.

XIII.
Odpovědnost za škody

1. prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.
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XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky,
zejména přIsIušnými ustanoveními OZ.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součásti
této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy (příloha č. 1 - Technická
specifikace, příloha č. 2 - položkový rozpočet). Smluvní strany se dohodly, že
v případě rozporu některého ustanoveni textu této smlouvy s textem kterékoliv
z příloh pIati, že text smlouvy má přednost.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1
poskytovatel.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz
čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. l: Technická specifikace
příloha č. 2: položkový rozpočet

V Praze dne 4.9.2019
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

Pokud sc É/ýrôbklj rich p/lpädně r "
jiná ůmú:n/, mc/íd uíah jednO rq stmdnrdu a P. acovni PC

«hsžcčjtoprwnčn nčwrhnos: jiné, :«hnickya srmůk/nýpmdukt.
' J'oZaáiůahiµňmeW: : , , : ' .'Nabknépa/ameW

Nablzôný potiac název ComfMlňtey ED lnteh7-97DQK
tower.1151AG

OS ČEM MS VňňCQw$ 10 ?M%$|¢na|CZ 54 St, nebônôGjši$y9cmová mže dle aktúálnl nabídky vcbbé (ňákupu). Mage es min. ano 0ň(j
pla¢em dcdáňa s PC. Na \YZádán[na IND nůSc U$3 \Č$tňC odadatú.

Typ IMoI iT-970CK
Fassmak CPU 15963 17213

CPU (prccemr) Set s chlacičeŕn . anti sno
min,

Piaccml hehmce 3,7 SHZ, řežím 4,7 Gŕiz, 6 jader, IDP max. 95 W 3,6 GSk, Tuho eim 4,9 GHz, 7dp max. 95 w

Tľ!): 32GB KjTDDR: 2566Wz (Jl/C/'ť/ CL19
druh DI)R4 DMM 00R¢ DIM

Operztnl pamťť kkmce min. 26%Mhz 2%Mhz

cekM iňstalůvaňá velikost min. 21( 16 Cb bé 16

Tp: SSD BOmm PC/e 3(13D? TLČ

Syšéma'ý disk teehndagie SSD ano ano
SSD min, 512 G3, rychkstičteňl 3230 M9/S azápisu 1525 ME/S 512 GB, hklk 1625 l4l/s

Typ: HDD STB ?56Mi3 Sa ta/!/ was

Dabvé ulôZlW otáčky !řPm), řúlm 24,7 min. 720 721)0
j$ekmQámi disk] elikost min 4TB 4T3

sbémice SATASG SATAEG
vdikcst cache min 2%Rä 2SMíl
Typ ASUS PR/MEZ3?64ii

lntegícvaňá sil'wá kašz, lňtegmná z\ůc1vé kaňa, PCI Exµess inkgrmú šťt:vá kaňa. lnlegrůvaná zvukwá ka,'ta,
ZákMnldoska 3,0, M.2 , Sedal ATA III, UEF1 ElOS, Pcdpora Intel Optané ,OVI, PCI Express 3.0. M2 , SenálATA Ill, UEF1 8/0$,

miň, KDMI, jack, ?Si2, USB 3.2 Gca 1 jUs3 3.0), US3 3.2 Gm 2, Pôdpea /ňl8/ Dp/ene ,Dill, HDMI, jack, PS/Z USB 32

U$3£, RJ45 jLAN) Cea 1 (USB 3 oj USEJ2 Gen 2, US&C, RJA5 (LAN/

F$P&Amn HYDRO GE55UW%PLUS GOLL), mřdukrTyp'

Napájecí z¢mj miň. 550W 550W
8¢1 Flus Gdd, 13Dmřn ventllátcn hydMynamickýml 31) P|u3 Gold. 13Qmm hydrodyňamlckýmiuäňňo$t Moje miň. lůžlsky, můdulámi kabelů lúsky, mcdůlámi kabeláž

typ ASL/S
vcass _ mjá tower, AIX, 2x 525", lt4x 3.5', 25: USEMechznlka 30

paměťových médlf 3lmy \/ypdmcl BO-RE DUD\/D/CD RW DL ľniditQNer, /\ů 2x 5,25", 1+4x 3,5", 2.5", USB 3.[1

typ Zálmán ksč mAWAľX, US93U
_.. midi ltnver, AIX, 2)1 5.25", IHU S', ZS: USB 3.0

Skřjá
min: mlditcmř, ADC 2x 5.2T, 1+¢x 3,5', 2.5', USE ID

Základni přoyamM yyba'eňi min, ljS OEM MSWMôws id CZ 54 třít, OS CEMMS Wnchws 10 Pro!esmna/ CZ líd ĎiĽ

SystémM
platforma Ostatní SWvctně, hstaáčni CO nebo í)\/0 s :Madač1 a

ano ijmmanagementem na yZá¢áň1 při nákůpu ne% na USB ¶ash disku

C'staůi ?o[}echáň|\/admm disku zákaMktM pE vzářuce am á/lô
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Pckud se výrobků nebo dodávek, phkcdné .
jína milci útok kťkMk/étdmdodavQtdljmAó seq stundorduů Forenznt PC

navrhnout jiné, tecňnidg'a smvnůtdný produkt. ·· · · - , .. . " ..'::.:'."""""' """·"' · i": ....;1...... ' .. .. . . . "
'Po&©vÁnépaMeáy NabhnéplaheŠ'

Nabizenýpcčimč nhev COňiM Eteµ 19-9900K
p)vedeňi/typ

Sydemová OS OEM MS Windows 10 pFDte$siona| CZ 64 bit, nebonwějšiwzedle aktuálni nabídky vdDběd(jdáni{nákupul. Image OS min. áno m
pl'ť°m důdáňas PC. Navyžádánina DVD nebo USB včetně Wadačů.

Typ CPU lntelCoa i9.9%0K
CPU lpfo¢e$or) Fassmaik CPU , 2021? 20217

mn F "

Chkdíč AKASA
Typ: 32GBDDR4-3333/&ZCL16M'PMM 2x1§GB
dŕuh DDR'IDMM DDR4 DMM

Opemčnipaměť ŕekrence min, 3333Mhz 3333Mhz

celkN instäNná velikost min. 4XBGB 2x16GB

SŠD 500G£ INC' Blue SN500NN ht2PCle Gen3Typ' 2280
re

Systémový disk techndqie$$0 ano ano
kapacita 500 GB, ŕozheňiPCk N\/MC3,Q x2, qchlost kEpaeita 500 GB, razhŕaňi ?C1e NVMe 3.0x2,

SSD mm' äenihápisu aZ 1700/1450 M8/ íyehkst ¢teNzápisu až 170ů/1450 MB/

Typ: KDD2TB Soagale BmCůda256M9 ŠATMI 7200tpm

! Delové ubži&ě otáčky m min. 7200 _ _ 7260
l (Sekundárňidiskj velikost min: 27B 2IB

sběmice SATAIú SATAlú
velikost cache min 256MB 2SMB
Typ , ,,,,, , , ,, , ,,, ,,,, , ASUS PRIMEZ390-A

hteµowd siťM kaďa, Mtegfow)ázvukwá kaďa. PCI
sltM käRa, zvuková kaďa,Expřess 3.0, M.2, Seňd ATA Ill, UEFI BIOS, PoGpôm PCI äpas3,0,M.2,$eňa/ATAj/l. U£F/ BIOS,

Základni deSka miň: htd 0ptme,DVl HM Jack, PS/2. USB u GCM , P,dpm Jack,
jUs3 3.0],'USB 3.2 Gen2, US8£, RJ45 (LAN], čipse' PSi2, USB3.1 Gen 2(USB3,0), USB3.1Gen 2, U$8C,
htel Z390 Rj45(LAN),¢ipsetin/e/Z39Q

Typ MSt GeFomo R7X2060SUPER VENR/S QC
-

. Gřáckákada 8GB GDDR6 11@QMHz), NVIDIA (TU106. Gmňcká kam 8GE GDDR6|14DQokrdz),N\mlÁ(ĹU|oB-41ů)Tuňng GeFcm RTR060 SUPER (1470MHí),Graňcka karta 410}Tumg GeFom RTR060SUPER (147QMHz), Boost hostdock1665MHzPCle¶6,256bit3xDisp|aFoq

dock 1665MHZ, PCk xIB, 256bit, 3k DisplayPčn, HDMI hňMl

Typ: FSPFodm HYDROG 7SQW8DPLU$GQLD,moddar
Ykon min. 750W

, . . , 80 Plus Gold ceňifkace, standar¢ AU 135 mmHapájea 80 Pkís Gů|d¢eľt|fka¢e, standad AIX 135 mm . . . ..
účinmslzdmje miň, vef\ti|átQÍ, bezotáčkoý režim, 1X20+4 piň MB,2X4+4 Fnt||átDÍ, buotáckoy mim, 1x20+4 pin doMB, 2kpiň CPU,4x6+2pin PCEE, 9x ŠATA, Ex Molex, lx FDD 4'4 piň CPU, 4x 6'2piřiPCE, 9x ŠATA, 8x Molex,

1xFDD

typ Za/man casemidito'erZl,mAWA7X. US930
midí'lwm¢A7X, 2x5.25': 1'4xíS; 2.5:USB 3.0

" Skříň
min: miditoweř, ATX 2x 5.29, 1+4x 3,5', 2.5", USE 3,0

Záklačini piedinstdowné přogmmM yyb*ľli min. OS OEM hlSWindows ID Pdéssioňal CZ 54 bit, OS 0EMMG |/|MDw$1ů PdessimdCZ 64bď,

$yšémová
plahtma 0s|a|niSwv¢eRě, lňstalačňi¢D nebo ovos odaáťi ä

managementem Aä yýžádhi pň ňákupu nebo ňä USB fäsh disku am ano

0staňi Foňecháni vadného disku zákaznkc'j pň opřM váuce ano ano
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Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Cenová specifikace a typové označeni

NEN
jméno uchueče: DATECO.src

N006/19/V00024825

POL čÍslo Popis položky NabkenC zbcii
Množství Cena za i. m. Sazba Cena za j, m, Cenaza Cenaía

(ks) bezDPH (KČ) DPH včetně DPH položku bež položku včetně
řQ (KČ) DPH (KČ) DpH(Kčj

. Comforlntegra 160 Intel1 PC- Pracovni 17-9700K

, Comforlntegra 160INTEL2 PC- Forenzni i?99CCk

3 Monitor24A Philips 243S79MB/OC

4 Monitor27 B Philips271B8QIEB/01

5 Klávesnice USB CZ/US Klávesnice USB NATEC

l 5 Myš USB Myš USB NATEC Laser

. . , . . SET Myš +klávesnic'7 SET Mys + klavesnice bezdratova bezdrátová

|Ce|ková cena předmětu plněni bez DPH (uvedena v KČ): 808199,00

|Ce|kové DPH ve výši 21% (uvedeno v KČ): 169721,79
|Celková cena předmětu plněnís DPH 21% (uvedena v KČ): 977 920,79

V Praze dne 4.9.2019
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