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Kupní smlouva 
 
 

 
Státní fond rozvoje bydlení  
se sídlem:   Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 
zastoupen:  XXXXX, ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení   
IČ:    708 56 788 
bankovní spojení:  ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu:   XXXXX 
(dále jen "Kupující")  
na straně jedné 
 
a 
   
YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72 
se sídlem: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 
zastoupená: XXXXX, jednatel společnosti 
IČO: 00174939 
DIČ: CZ00174939 
bankovní spojení: UniCredit Bank Česká republika, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen "Prodávající”)  
na straně druhé 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, každá jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem „Nákup přenosných počítačů a počítačových serverů“ v souladu s ustanovením 

§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

a § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto 

 

Kupní smlouvu 

o prodeji a koupi věci movité (dále jen „Smlouva“) 
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Článek 1 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně, včas a v místě plnění dle 

čl. 2 této Smlouvy přenosné počítače a počítačové servery v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy 

a Technické specifikace Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jen „Zboží“). Prodávající se 

zavazuje spolu s předáním Zboží převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a další související 

(zejména licenční) práva. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu spolu se Zbožím veškeré příslušenství 

nutné k zajištění účelu této Smlouvy dle odst. 6, dokumentaci a jiné potřebné doklady (zejména návod 

k obsluze, seřízení či údržbě). 

 

2. Předmětem této Smlouvy je také závazek Prodávajícího zajistit po dobu záruční doby Zboží dle čl. 4 

odst. 3 této Smlouvy servisní podporu typu Next Business Day on Site daného Zboží (dále jen „NBD“). 

Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 4 odst. 7 této Smlouvy. 

 

3. Následující předané Zboží bude v rámci jednotlivých položek dle Technické specifikace zboží, která je 

přílohou č. 1 této Smlouvy, identické. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu: 

 

a) 4 identické kusy přenosných počítačů splňujících vlastnosti dle položky č. 1 Technické specifikace 

zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, 

b) 2 identické kusy počítačových serverů splňujících vlastnosti dle položky č. 2 Technické specifikace 

zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, 

c) 2 identické kusy počítačových serverů splňujících vlastnosti dle položky č. 3 Technické specifikace 

zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, 

 

4. Prodávající se zavazuje, že veškeré Zboží dodané Kupujícímu bude splňovat požadavky uvedené v této 

Smlouvě a Technické specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 

5. Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Kupujícího převzít řádně a včas předané Zboží a zaplatit 

za Zboží smluvní cenu dle čl. 3 této Smlouvy. 

 

6. Účelem této Smlouvy je zajištění dostatečné kapacity ICT vybavení Kupujícího v rozsahu uvedeném v této 

Smlouvě a v Technické specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, a zajištění provozu 

informačních systémů Kupujícího v souvislosti s plněním této Smlouvy; dodané Zboží bude zároveň 

splňovat požadavky Kupujícího uvedené v této Smlouvě a v Technické specifikaci Zboží, která je přílohou 

č. 1 této Smlouvy. 

 

Článek 2 

Doba, místo a předání plnění Smlouvy 

 

1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Zboží v rozsahu a v souladu s požadavky uvedenými v této 

Smlouvě a v Technické specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, do 30 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 

2. Místem plnění této Smlouvy je sídlo Kupujícího na adrese Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2. 
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3. O předání a převzetí Zboží bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude podepsán 

oprávněnými zástupci Smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. Návrh předávacího protokolu vystaví Prodávající. 

 

4. Kupující nabývá vlastnické právo a všechna další práva ke Zboží dle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy dnem 

podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Nebezpečí škody na Zboží přechází 

na Kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. 

 

5. Kupující není povinen převzít Zboží a podepsat předávací protokol v případě, že Zboží obsahuje zjevné 

vady a odchylky od stanoveného rozsahu a požadavků na Zboží uvedených v této Smlouvě a v Technické 

specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. V takovém případě je Kupující povinen 

Prodávajícímu písemně sdělit vady a jiné nedostatky Zboží. Prodávající do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného sdělení o vadách a jiných nedostatcích Zboží tyto vady a jiné nedostatky Zboží 

napraví. Dokud nebudou vady a jiné nedostatky Zboží napraveny, nepodepíše Kupující předávací protokol 

a nezaplatí Prodávajícímu celkovou smluvní cenu dle čl. 3 odst. 3 této Smlouvy. 

 

6. Kontaktní osobou Prodávajícího pro účely plnění této Smlouvy je: 

 

XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX 

 

7. Kontaktní osobou Kupujícího pro účely plnění této Smlouvy je: 

XXXXX, tel. čís.: XXXXX, e-mail: XXXXX; 

XXXXX, tel. čís.: XXXXX, e-mail: XXXXX.  

8. V případě změn v kontaktních osobách dle odst. 6 a 7 není potřeba vypracovávat dodatek k této Smlouvě. 

Změna kontaktní osoby bude oznámena písemnou formou na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé 

Smluvní strany. 

 

Článek 3 

Smluvní cena a platební podmínky 

 

1. Smluvní cena včetně celkové smluvní ceny je uvedena v tabulce v odstavci 3 tohoto článku.  

 

2. Smluvní cena a celková smluvní cena jsou nepřekročitelné a obsahují v sobě veškeré náklady 

Prodávajícího na Zboží dle této Smlouvy, a to včetně: 

 

- nákladů na dopravu Zboží, cla, nákladů na cestovné a nákladů na předání Zboží Kupujícímu dle čl. 2 

této Smlouvy, 

- nákladů na servisní podporu NBD pro Zboží, 

- nákladů na veškeré další servisní služby poskytované po dobu záruční doby dle čl. 4 této Smlouvy, 

včetně dopravy, práce, náhradních dílů atp.  

 

Smluvní cenu a celkovou smluvní cenu lze měnit pouze v případě, kdy je Prodávající plátcem DPH a došlo-

li ke změně zákonné sazby DPH, a to ve výši této změny. V tomto případě není nutno uzavírat dodatek 

k této Smlouvě. Ke změně celkové ceny za předmět plnění dle tohoto odstavce dojde oznámením 

Prodávajícího, a to ke dni doručení tohoto oznámení Kupujícímu. 
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3. Smluvní cena včetně celkové smluvní ceny: 

Smluvní cena v Kč           

Druh Zboží 
Cena za jeden 
kus Zboží v Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena za jeden 
kus Zboží v Kč 

včetně DPH 

Požado-
vaný 
počet 
kusů 

Cena za 
požadovaný 

počet kusů v Kč 
bez DPH 

Cena za 
požadovaný 

počet kusů v Kč 
včetně DPH 

Přenosný počítač dle položky č. 1 
Technické specifikace Zboží 

29 771,07 21 % 36 022,99 4 119 084,26 144 091,96 

Počítačový server dle položky č. 
2 Technické specifikace Zboží 

123 877,18 21 % 149 891,38 2 247 754,35 299 782,77 

Počítačový server dle položky č. 
3 Technické specifikace Zboží 

40 098,60 21 % 48 519,31 2 80 197,20 97 038,61 

Celková smluvní cena 
v Kč bez DPH  v Kč včetně DPH 

447 035,82 540 913,34 

4. Prodávající je oprávněn fakturovat Celkovou cenu za předmět plnění dle odst. 3 na základě daňového 

dokladu/faktury vystavené Poskytovatelem (dále jen „faktura“) až po podpisu předávacího protokolu 

Kupujícím dle čl. 2 této Smlouvy. Jako přílohu faktury předloží Prodávající prostou kopii předávacího 

protokolu dle čl. 2 odst. 3 této Smlouvy. Splatnost faktury činí vždy 21 dní ode dne jejího prokazatelného 

doručení Kupujícímu. Pokud splatnost uvedená na faktuře nebude odpovídat sjednané splatnosti, 

Prodávající souhlasí s úhradou faktury dle sjednané splatnosti v tomto odstavci. V tomto případě není 

Kupující v prodlení a Prodávající není oprávněn požadovat penále za pozdní úhradu. 

 

5. Fakturace i platby budou prováděny v české měně. Zálohy Kupující neposkytuje.  

 

6. Faktura Prodávajícího musí splňovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku 

a náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jedná-li se o daňový doklad dle tohoto 

předpisu.  

 

7. Nebude-li faktura Prodávajícího obsahovat zákonem a touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude 

obsahovat údaje chybné, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit k přepracování. V tomto 

případě lhůta splatnosti započne běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 

Kupujícímu, v takovém případě není Kupující v prodlení s úhradou faktury. 

 

8. Celkovou smluvní cenu dle odst. 3 uhradí Kupující bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. 

9. Faktura je splacena odepsáním částky ve výši celkové smluvní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch účtu 

Prodávajícího. 

 

Článek 4 

Záruka na jakost 

 

1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží má vlastnosti uvedené v této Smlouvě, Technické specifikaci Zboží, 

která je přílohou č. 1 této Smlouvy, dokumentaci předané dle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy a nabídce 
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Prodávajícího podané ve výběrovém řízení, v němž byla nabídka Prodávajícího vybrána 

jako nejvýhodnější. 

2. Prodávající odpovídá za vady Zboží zjištěné při předání Zboží nebo v průběhu trvání záruční doby, 
a to za veškeré vady, které Zboží mělo v době předání nebo které vznikly později v průběhu záruční doby. 
Prodávající poskytne Kupujícímu záruku vyplývající ze záruky výrobce Zboží. 
 

3. Záruční doba Zboží činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. 2 této 
Smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

4. Vadou Zboží se rozumí zejména množstevní, druhové či kvalitativní nedostatky oproti vlastnostem Zboží 

stanoveným v této Smlouvě, Technické specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, dokumentaci 

předané dle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy a v technických normách nebo v právních předpisech. Vadou Zboží 

se rozumí rovněž každá situace, kdy Zboží neplní účel této Smlouvy dle čl. 1 odst. 6 této Smlouvy nebo plní 

účel této Smlouvy pouze částečně. 

5. Vady Zboží je Kupující povinen oznamovat prostřednictvím kontaktní osoby Prodávajícího písemně na e-

mailovou adresu uvedenou v čl. 2 odst. 6 této Smlouvy či na jinou funkční kontaktní adresu sdělenou 

Prodávajícím. Prodávající je oprávněn uvést pouze jednu další kontaktní adresu. 

6. Reklamovanou vadu Zboží se Prodávající zavazuje bezplatně odstranit do 5 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadách Prodávajícímu dle odst. 5. Kupující může vzhledem k charakteru vady Zboží tuto lhůtu 

prodloužit. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruční doba daného zboží dle odst. 3. 

7. Prodávající v rámci záruky a po dobu záruční doby poskytne nebo zajistí servisní podporu NBD pro dodané 

Zboží. Poskytování servisní podpory a podpory NBD je zahrnuto v celkové smluvní ceně dle čl. 3 odst. 3 

této Smlouvy. Prodávající se zavazuje provést opravu v místě sídla Kupujícího.  

8. V případě, kdy Prodávající neodstraní na základě písemné reklamace dle tohoto článku reklamované vady 

ani do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadách Prodávajícímu dle odst. 5, může Kupující 

odstranit vady svépomocí, aniž by byla narušena záruka poskytovaná Prodávajícím na Zboží dle této 

Smlouvy. Náklady na toto odstranění hradí Prodávající. 

9. Vady Zboží může Kupující písemně reklamovat nejpozději poslední den záruční lhůty. Platí, že reklamace 

odeslaná Kupujícím poslední den záruční lhůty se považuje za reklamaci uplatněnou včas. 

 

Článek 5 

Práva duševního vlastnictví 

 

1. Prodávající se zavazuje, že na Zboží neváznou práva třetích osob, která by narušovala výkon vlastnického 

práva Kupujícího ke Zboží. 

 

2. Prodávající se zavazuje, že uzavřením této Smlouvy a předáním Zboží Kupujícímu nedojde k porušení práv 

třetích osob, zejména práv vycházejících z práva duševního vlastnictví (zejména autorské právo). 

 

3. Prodávající prohlašuje, že je plně oprávněn k dispozici s právy duševního vlastnictví ke Zboží. Na základě 

tohoto oprávnění zajistí Prodávající řádné a nerušené užívání Zboží Kupujícím včetně zajištění dalších 

souhlasů a licencí od autorů, případně jiných nositelů práv duševního vlastnictví, potřebných k užívání 

Zboží Kupujícím. 
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Článek 6  

Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Není-li v konkrétním případě Smluvními stranami sjednáno jinak, je Prodávající povinen během plnění 
této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy.  

 
2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které: 

- je Prodávající povinen sdělit ze zákona, 
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti, 
- jsou Kupujícím vysloveně označeny jako nedůvěrné. 

 
3. Prodávající se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření, která zajistí, že povinnost mlčenlivosti dodrží 

i jeho zaměstnanci, spolupracovníci a další osoby podílející se na plnění této Smlouvy. 
 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 
Článek 7 

Smluvní pokuta 
 

1. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu: 

 

a) v případě prodlení s předáním Zboží dle čl. 2 odst. 1 této Smlouvy, a to včetně případů, kdy Kupující 

nepřevezme předané Zboží a nepodepíše předávací protokol dle čl. 2 odst. 5 této Smlouvy, ve výši 

1.500,- Kč za každý započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady dle čl. 4 odst. 6 ve výši 1.500,- Kč za každý 

započatý den prodlení, 

c) v případě porušení povinnosti dle čl. 6 této Smlouvy ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

2. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 30 dnů ode dne, kdy Smluvní strana uplatní nárok na její 

zaplacení. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty a jejím zaplacením podle tohoto článku není 

dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 

na kterou je smluvní pokuta vázána. 

 

3. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury dle čl. 3 této Smlouvy je Prodávající oprávněn 

požadovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

 

Článek 8 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit pouze některým ze způsobů uvedených dále v tomto článku. 

 

2. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit dle § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě 

porušení Smlouvy Prodávajícím podstatným způsobem. K podstatnému porušení Smlouvy dojde 

v případě: 

 

a) prodlení Prodávajícího s předáním Zboží dle čl. 2 odst. 1 této Smlouvy delšího než 10 pracovních 

dnů, a to i v případě, kdy Kupující předané Zboží nepřevzal a nepodepsal předávací protokol dle čl. 

2 odst. 5 této Smlouvy z důvodu vadného plnění; 
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b) prodlení Prodávajícího s odstraněním vad Zboží na základě reklamace dle čl. 4 odst. 6 delšího než 

10 pracovních dnů; 

c) kdy po předání Zboží a před podpisem předávacího protokolu Kupující zjistí, že předané Zboží nemá 

vlastnosti prokazované v nabídce Prodávajícího podané ve výběrovém řízení, v němž byla nabídka 

Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější nebo nesplňuje vlastnosti uvedené v Technické 

specifikaci Zboží, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

 

3. Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 

měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Prodávajícímu. 

 

4. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy je Kupující v prodlení se splacením 

faktury dle čl. 3 této Smlouvy delším než 15 dnů. 

 

5. Účinky odstoupení dle tohoto článku nastávají dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této 

Smlouvy druhé Smluvní straně. 

 

6. Odstoupením od této Smlouvy není ovlivněn nárok Smluvních stran na náhradu škody, zaplacení smluvní 

pokuty či úroku z prodlení dle této Smlouvy. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kupující zpracovává osobní údaje fyzických osob oprávněných zastupovat Prodávajícího za účelem 

a v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění právní 

povinnosti. Kupující zpracovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

stanovených účelů. Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje Kupující v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).  

2. V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení GDPR nadále poskytuje Kupující fyzickým osobám oprávněným 

zastupovat Prodávajícího následující informace: 

 

a) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Prodávajícího mají právo na přístup k osobním údajům, právo 

na opravu osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů v případě, kdy již fyzická osoba nemá 

oprávnění Prodávajícího zastupovat. 

b) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Kupujícího: 

XXXXX, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 

e-mail: XXXXX 

tel.: XXXXX   

c) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Prodávajícího mají právo podat stížnost u dozorového úřadu 

ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2. písm. d) Nařízení GDPR. 

3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

4. Prodávající bere na vědomí, že je Kupující v rámci transparentnosti veřejné zakázky oprávněn uveřejnit 

tuto Smlouvu (včetně případných dodatků) na svém profilu zadavatele.  
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5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající je 

povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním této Smlouvy po dobu 10 let od jejího 

ukončení. 

 

6. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 

a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.  

 

7. Každá změna této Smlouvy, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, musí být provedena formou 

písemného dodatku k této Smlouvě. Každý dodatek, vzestupně číslovaný, musí být vypracován ve dvou 

vyhotoveních a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na jedné listině. 

 

8. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 

Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakýkoli 

takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou Smluvní 

strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové 

části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

Smlouvy v registru smluv v plném znění včetně příloh. Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této Smlouvy a na důkaz toho připojují svůj podpis 

zástupci Smluvních stran, čímž současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat. 

 

Seznam příloh této Smlouvy: 

Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace Zboží 

 

Kupující:      Prodávající: 

 

V Praze dne 26. 9. 2019       V Praze dne 27. 9. 2019 

 

Státní fond rozvoje bydlení      YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 

                               

 

…………………………………              ………………………………………. 
XXXXX XXXXX 
ředitelka SFRB jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace Zboží 

 
Položka 

č. 

Kód 
komodity 

Název 
komodity 

Název a parametry 
Počet 
kusů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

30213100-6 
Přenosné 
počítače 

Fujitsu LIFEBOOK U749 

4 

Parametry: 
- Intel Core i5-8565U (8 vláken), hodnota dle Passmark 8007 bodů (v 
kategorii Laptop and portable CPU), poslední generace CPU 
- LCD - 14", matný, antireflexní, rozlišení minimálně 1920 x 1080 
- Pevný disk SSD, kapacita 256GB, připojení M.2, sběrnice NVMe 
- operační paměť 8 GB RAM DDR4 s možností rozšíření; 
- Rozhraní: 2x USB 3.1, 1x USB-C, 1x digitální konektor (HDMI), 4G modem 
+ LTE podporující česká pásma (uživatelsky dostupný slot SIM karty bez 
demontáže), bluetooth 4.2, LAN RJ45 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi standart 
b; g; n, dokovací konektor, výdrž na baterie až 12 hodin; 
- Váha 1,49 Kg (včetně baterie) 
- OS Windows 10 Pro CZ 
- Zabezpečení: TPM chip 1.2 
- Klávesnice s českou lokalizací, touchpad, podsvícená 
- nejnovější normy Energy Star; - Požadavky zákona č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobu;  
- splnění požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES 
ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive) transponované 
Zákonem č. 85/2001 o odpadech;                                                                                                                                                                                    
- snadno dostupná a vyměnitelná paměť;                                                                                                                                             
- Deklarovaná hladina akustického výkonu (re 1 pW) notebooků podle 
odstavce 3.2.5 normy ISO 9296, měřená v souladu s normou ISO 7779, 
nesmí překročit: 3,5 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 35 dB(A)); 
- Zaručena dostupnost kompatibilních baterií a napájecích zdrojů a rovněž 
klávesnice a jejích součástí po dobu nejméně pěti let od okamžiku ukončení 
výroby; 
- Zařízení nové a určené pro český trh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

48822000-6 
Počítačové 

servery 

Fujitsu PY RX2530 M5 

2 

Parametry: 
- Konstrukční provedení jednotky - rack 19", 
- Počet procesorů - 2  
- Typ procesoru - 64 bit, 
- Výkon procesoru (benchmark PassMark) - 22576, 
- Procesor - taktovací frekvence - 2,3 GHz 
- Procesor - Cache paměť - 22 MB, 
- Počet fyzických jader procesoru - 16, 
- Počet vláken procesoru – 32, 
- Paměť operační - velikost - 64 GB, 
- Paměť operační - frekvence v MHz - 2133 , 
- Paměť operační - typ = DDR4, 16GB RDIMM, ECC, 
- Solid-state disk - kapacita jednoho disku - 480 GB, 
- Solid-state disk - rychlost čtení minimálně 540 Mb/s, zápisu 450 Mb/s 
- Solid-state disk - počet = 2x2,5", 
- Solid-state disk - volných pozic - 6 , 
- Solid-state disk - typ rozhraní - libovolný, Hot-Plug, 
Typ/druh vloženého zařízení, 
- Řadič RAID - včetně 1 GB cache, 
- Vestavěná správa systému - Out-of-band, vlastní OS, port 1GbE, 
- Karta síťová - 4x 10GbE SFP+ (dva porty budou osazeny příslušnými SFP+ 
adaptéry RJ45 10GbE), 1x 1GbE, 1x 1GbE (mng.), 
- Operační systém – nedodáván, 
- Podpora výrobce pro operační systém - minimálně Microsoft Windows 
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Server 2012 R2 Datacenter, 
- Podpora výrobce pro virtualizaci - VMware vSphere ESX, Microsoft Hyper-
V, 
- Zdroj energie - redundantní, Hot-Plug, 
- Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky - montážní sada do racku 
- Zařízení musí být nové a určené pro český trh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

48822000-6 
Počítačové 

servery 

Fujitsu PY RX1330 M4 

2 

Parametry: 
- Konstrukční provedení jednotky - rack 19", 
- Počet procesorů - 1, 
- Typ procesoru - 64 bit, 
- Výkon procesoru (benchmark PassMark) - 10882, 
- Procesor - taktovací frekvence – 3,5 GHz, 
- Procesor - Cache paměť - 8 MB , 
- Počet fyzických jader procesoru - 4, 
- Počet vláken procesoru – 8 , 
- Paměť operační - velikost - 16 GB , 
- Paměť operační - frekvence v MHz - 2133, 
- Paměť operační - typ = DDR4, ECC, 
- Solid-state disk - kapacita jednoho disku - 480 GB, 
- Solid-state disk - rychlost čtení minimálně 500 Mb/s, zápisu 400 Mb/s 
- Solid-state disk - počet = 2x2,5", 
- Solid-state disk - typ rozhraní - libovolný, Hot-Plug, 
Typ/druh vloženého zařízení, 
- Řadič RAID  
- Vestavěná správa systému - Out-of-band, vlastní OS, port 1GbE, 
- Karta síťová -  2x 1GbE, 
- Operační systém – nedodáván, 
- Podpora výrobce pro operační systém - minimálně Microsoft Windows 
Server 2012 R2 Datacenter, 
- Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky - montážní sada do racku 
- Zdroj energie - redundantní, Hot-Plug (minimálně), 
- Zařízení musí být nové a určené pro český trh 

 

 

 


