
SML/2019/1414/OHOS
Prováděcí smlouva ě. 8

k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží ě. 2016/0089/OHOS ze dne 15. 2. 2016

uzavřená dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-970/2019 ze dne 27. 11. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:
městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupená: Irenou Michalcovu, starostkou městské části Prah 4
IČ:00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen jako „Objednatel'*)

na straně jedné

a

Dodavatel:
C SYSTEM CZ a.s.
Se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
zapsaný v OR sp.zn. B4576 vedená Krajským soudem v Brně
zastoupená: Ing. Michalem Kulíkem - členem představenstva
IČ:27675645
DIČ: CZ27675645
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
(dále jednotlivě jako „Dodavatel44)

na straně druhé

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva44)k Rámcové smlouvě o dodávkách
zboží ze dne 15. 2. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva44)dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s občanským zákoníkem 89/2012 Sb, k veřejné
zakázce „Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část Praha 4“



I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je dodání hardware pro potřeby Úřadu městské části Praha 4
(dále jen „zboží44)dodavatelem objednateli, v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této
Prováděcí smlouvy a ve výzvě objednatele k podání nabídky.

2. Dodavatel se podpisem této Prováděcí smlouvy zavazuje dodat objednateli zboží specifikované
v čl. I. odst. 1 této Prováděcí smlouvy, za podmínek uvedených v této Prováděcí smlouvě a
Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické
právo ke zboží a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními této Prováděcí smlouvy a
Rámcové smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to
způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

II.
Kupní cena

1. Kupní cena za celou dodávku zboží dle této Prováděcí smlouvy činí 937.500 Kč bez DPH, výše
DPH činí 196.875 Kč, cena včetně DPH činí 1.134.375 Kč. Kupní cena každého jednotlivého
kusu zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

III.
Doba a místo dodání zboží

1. Zboží uvedené v čl. I odst. 1 této Prováděcí smlouvy bude dodáno objednateli nejpozději do 15

kalendářních dnů.

2. Místem dodání zboží je sídlo objednatele: Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
Praha 4. Kontaktní osoba:

IV.

Záruka, záruční servis
1. Dodavatel poskytuje objednateli prodlouženou záruku na jakost na dobu 3 let ode dne převzetí

zboží objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

V.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou
se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí
ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se
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bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této
Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze
ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou
neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
Uveřejnění této smlouvy zajistí objednatel.

3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za
prvopis. Přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a
zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu.

V Praze dne 28.11.2019

Dodavatel
Ing. Michal Kulík
člen představenstva

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4
potvrzují že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny
podmínky uvedené v ustanovení § 43 Sb.

o hlavním městě Prazeg 2 _ <12- 2019

městské části Praha 4
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• Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky
Sestava 2: Dell OptiPlex 5070 SFF + Monitor DELL P2419H

Konfigurace: Dell OptiPlex 5070 SFF
Intel® Core™ Í3-9300 (4 Cores/8MB/4T/3.7GHz to 4.3GHz/65W);
TPM Enabled
8GB 2X4GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC
M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Optická myš značky Dell - MSI 16 - černá
Dell Multimedia Keyboard - Czech (QWERTZ) - Black
3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive
Windows 10 Pro (64Bit) Czech
3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade
ENERGY STAR Qualified

Jednotková cena sestavy: 18750,00 Kč bez DPH; 3937,50 Kč 21% DPH; 22 687,50 Kč s DPH
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C SYSTEM CZ a.s.

Příloha č. 1 Technická specifikace dodávky

[*? ........* '

počet
Typ techniky kusů

Pracovní stanice 2 50
Celkem 50

Označení nabízeného typu: Deíl Opíiplex 5070 + P2419H
Pracovní stanice 2 Požadované parametry

procesor (min. požadavky) Min 4Core, min 8 MB SmartCache
operační paměť - velikost (min.) 8 GB, DDR 4

pevný disk (min.) 256 GBS5D
Pracovní stanice 2 24"
rozlišení (min.) 1920x1080
operační systém Microsoft Windows 10 Pro
klávesnice Klávesnice CZ

záruka záruka na 3 roky, NBD, onsite

Cenová nabídka

Pracovní stanice 2 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH
Cena za jeden ks 18 750,00 Kč 3 937,50 Kč 22 687,50 Kč
Cena celkem za celou 937 500,00 Kč 195 875,00 Kč 1 134 375,00 Kč
dodávku 50 ks

se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno - 636 00. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Brně, spisová značka B 4576, IČ: 276 75 645 www.csystem.cz


