
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. 
Smluvní strany 

C SYSTEM CZ a.s., 
Sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, PSČ  636 00 Brno 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4576 

IČ: 27675645 
DIČ: CZ27675645 
Zastoupené: Mgr Roman Klimus 

Kontaktní osoba: 

(dále jen: prodávající) 

ČR — Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Organizační složka státu, která vznikla na záldadě  zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně  
veřejného zdraví a o změně  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

IČO: 71009191 
Zastoupené: Ing. David Křivánek 
Kontaktní osoba: 

(dále jen: kupující) 

II. 
Předmět pinění 

1. Specifikace předmětu smlouvy bude odpovídat Technickým parametrům uvedeným v Příloze 
č. 1 - č. 3 veřejné zakázky 

2. Prodávající prodává touto smlouvou předmět smlouvy specifikovaný v odst. 1. tohoto článku 
smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět smlouvy od prodávajícího kupuje a zavazuje se 
zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

3. Jednotlivé položky předmětu pinění Prodávající odevzdá kupujícímu a kupující převezme na 
základě  odsouhlasených, oběma stranami podepsaných dodacích listů  nebo předávacích 
protokolů. 
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4. Prodávající umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu pinění. 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena předmětu smlouvy uvedeného v článku II., odstavec 2 této smlouvy činí 
101 640,- Kč  včetně  DPH, tj. cena bez DPH 84 000,- Kč, sazba DPH 21%. 

2. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na realizaci předmětu pinění v souladu 
s touto kupní smlouvou. 

3. Cena musí být shodná s celkovou cenou uvedenou v cenové nabídce, v Příloze č. 5 veřejné 
zakázky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude kupující hradit v české měně  na základě  
daňového dokladu — faktury vystavené do 5-ti dnů  ode dne převzetí předmětu pinění 
kupujícím, ve lhůtě  splatnosti 30 dnů  ode dne jejího vystavení. 

5. Daňový doldad — faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména z.č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě  splatnosti zpět prodávajícímu 
k dopinění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě  dopiněného či opraveného dokladu.  Součástí faktury musí být 
kopie potvrzených dodacích listů, resp. předávacích protokolů. 

6. Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit: zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění 

IV. 
Místo a termín pinění 

1. Předmět pinění prodávající odevzdá včetně  souvisejících doldadů  a umožní kupujícímu 
nakládat s věcí v místě  pinění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že místem pinění je: 
3. Prodávající se zavazuje, že předmět pinění odevzdá kupujícímu v termínu do 1 měsíce od 

uzavření smlouvy. 

V. 
Ostatní ujednání 

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím jednotlivých položek předmětu pinění. 
2. Předá-li prodávající předmětné zboží dopravci k přepravě  ke kupujícímu do místa pinění, 

přechází na kupujícího nebezpečí škody převzetím předmětného zboží od dopravce. 
3. Kupující je oprávněn rozhodnout o udělení smluvní pokuty v případě  prodlení s termínem 

pinění ve výši 0,005% z ceny nedodaného zboží za každý i jen započatý den prodlení 
a prodávající se zavazuje tuto pokutu uhradit. 

4. Prodávající je oprávněn rozhodnout o udělení smluvní pokuty v případě  prodlení 
se zaplacením kupní ceny ve výši 0,005% z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 
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VI. 
Záruka a záruční servis 

1. Doba záruky minimálně  24 měsíců  u položek č. 3 - 8 Přílohy č. 1. U položek č. 1 - 2 Přílohy 

č. 1 bude záruka odpovídat minimální specifikaci uvedené v Příloze č. 2 a Příloze č. 3 
zadávací dokumentace. Záruční lhůta začíná běžet převzetím kompletní dodávky kupujícím. 
Záruční lhůty na reklamovanou část dodávky se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady dodavatelem. 

2. Vady zboží kupující uplatňuje u prodávajícího e-mailem na adrese: 

Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí e-mailu Nepotvrdí-li prodávající přijetí e-mailu 

neprodleně  (nefunkčnost e-mailové pošty), kupující uplatní vady telefonicky na čísle: 

3. Prodávající je odpovědný za odstranění vady zboží v souladu s podmínkami sjednané záruky. 
4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vady vzniklé nesprávnou manipulací a na 

instalovaný software. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. V souladu s ustanovením § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se smluvní strany 
dohodly na zachování mlčenlivosti o obsahu této smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, o 
kterých se dozvěděly při realizaci předmětu smlouvy. Tento závazek přetrvává i při ukončení 
platnosti smlouvy samé, nejedná-li se o skutečnosti obecně  známé 

2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nepinění závazku způsobené okolnostmi 
nezávislými na její vůli (vyšší mocí). Příldadem takových okolností jsou např. stávky, 
teroristické útoky, válka, problémy v zásobování, přepravě  či výrobě, změny kurzu, vládní či 
regulační opatření a přírodní katastrofy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna v takovém 

případě  pinit svůj závazek v přiměřeně  prodloužené lhůtě. 
3. Tato Smlouva a veškeré otázky sní související, jakožto i otázky platnosti smlouvy, se řídí 

český právem. 
4. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu 

smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení 
neplatnost ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, 
pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního 
obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod 
takovéto neplatnosti neúčinnosti zjistí, nahradí na základě  vzájemných jednání takovéto 
neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude 
nejvěrněji odpovídat podstatě  a smyslu původního neplatného či neúčinného ustanovení. 

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi stranami bude řešit soud určený podle 
místa kupujícího. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodčí řízení je vyloučeno. 

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží prodávající 
a 1 kupující. 
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7. Kupní smlouva se stává platnou podpisem statutárními zástupci obou smluvních stran a 

nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně  přečetly a že je jim její obsah jasný 

a srozumitelný. 

9. Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují 

Smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

10. Pro účely této Smlouvy se bere za doručený takový právní úkon, který nebyl po uložení 

zásilky vyzvednut druhou smluvní stranou ve lhůtě  10-ti dnů. 
11. Smlouva bude zveřejněna na portálu veřejné správy Registr smluv ve smyslu zákona č. 

340/20105 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Zveřejnění zajistí KHS JmK. 

V Brně  dne 11.12.2019 V  jet:PAřc--- 	 12. 
dne 	 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
JIhomoravs 

Jeřá 

V zastoupení: 

Mgr. Roman Klimus 
předseda představenstva 

C SYSTEM CZ a.s. 

Ing. David Křivánek 
ředitel 

KHS JrnIC 
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Plná moc 

Zmocnitel: 	C SYSTEM CZ a.s. 
se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno; IČ: 27675645 
zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4576 

zastoupená Mgr. Romanem Klimusem, předsedou představenstva 

Zmocněnec: 

Zmocnitel tímto uděluje zmocněnci pinou moc k jednání se třetími stranami, uzavírání smluv se třetími stranami 

a přijímání objednávek učiněných těmito třetím' stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude 

dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmto třetím stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu 

závodu Zmocnitele. 
Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručovahé 

písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd. 

Tato piná moc se uděluje na dobu určitou od 23. 5. 2019 do 30. 5. 2020. K zániku této piné moci dojde mimo 
jiné ukončením pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli. 

Zmocnitel je oprávněn tuto pinou moc kdykoliv odvolat. 

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocněni nebo jeho části další pinou moc. 

V Brně, dne 23. 5. 2019 

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně  potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly 
Zmocnitele, týkající se jednání společnosti a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků  
plynoucích z porušení těchto pravidel. 

V Brně, dne 23. 5. 2019 

C SYSTEM CZ a.s.; Otakara ševčlka 840/10, Židenita, 536 00 Brno; IC: 27675645; 
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PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI 
PODPISU NA LISTINĚ  NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

Evidenčni číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008924/172/2019/C. 

Já, níže podepsaný Mgr. Ing. Milan Horák, se sídlem v Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 62099850, zapsaný v seznamu 

advokátů  České advokátní komory pod č. 13336, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně  v 1 vyhotovení 

podepsal 

jehož totožnost jsem zjistil 

z občanského průkazu 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdi 

listině, ani její soulad s právními předpisy.  

V Bmě  dne 23.5.2019 

C SYSTEM CZa.s.; Otakara ŠevÉlka 840h0, žielenIce, 636 00 Brno; IQ 27675645; Tel. 
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Příloha č. 
Veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ0081893 — KHS JmK — Zařízení IT 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY — MINIMÁLNÍ PARAMETRY 

1. Notebook pro HV, včetně  brašny - 1 ks 

Specifikace podrobná je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. 
Prosím o dopinění posledního sloupce tabulky závazným sdělením o spinění nebo konkrétní hodnotě  
daného parametru. 

2. Notebook pro IT, včetně  brašny - 1 ks 

Specifikace podrobná je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. 
Prosím o dopinění posledního sloupce tabulky závazným sdělením o spinění nebo konkrétní hodnotě  
daného parametru. 

3. Klávesnice — 30 ks 

USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), 
české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně  
zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810. 

4. Myš — 15 ks 

USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací 
kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé 
notebookové). 

5. USB prodlužovací kabel - 20ks 

Typ konektorů  USB 2.0, konektory — USB A samec, USB A samice, délka 1.5 m (tolerance délky plus 
minus 15%). 

6. USB prodlužovací kabel - 5ks 

Typ konektorů  USB 3.0, konektory — USB A samec, USB A samice, délka 1.5 m (tolerance délky plus 
minus 15%). 

7. Přenosná tiskárna včetně  baterie —1 ks 

Hmotnost: max 2,0 kg 
Technologie tisku 	Inkoustová 
Rychlost černobílého tisku: 9,0 obr./min 
Rychlost barevného tisku: 5,0 obr./min 
Bezokrajový tisk: 	Ano 
Max. formát 	 A4 

Připojení: 
Kabelová připojení: 	USB 2.0 Hi-Speed (Port B) 
Bezdrátová připojeni: 	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Zabezpečení sítě  Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 
Podpora Google Cloud Print. 
Podporované mobilní operační systémy: iOS, Android, Windows 
Rozměry maximálně  (Š x H x V): 330 x 190 x 70 mm. 
Požadujeme tiskárnu kompatibilní s nápiněmi Canon CLI-36 a Canon PGI-35. 
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Požadované parametry splňuje například tiskárna Canon PIXMA iP110, lze dodat jiné zařízení 
uvedených minimálních parametrů. 

8. Kufr pro notebook a přenosnou tiskárnu —1 ks 

Požadujeme kufr typu roller s integrovanou teleskopickou rukojetí pro převoz notebooku, mobilní 
tiskárny a spotřebního materiálu. 

Rozměr minim. pro 15,6" notebook, max. do velikosti 40 x 265 x 380 mm. 
Barva — černá, 
vyměnitelná kolečka, 
prostor na osobní věci, 
voděodolný materiál na spodní straně, 
prostor pro dokumenty, 
ramenni pás. 

Požadované parametry splňuje například typ Dicota Top Traveller Roller PRO 14-15,6", lze 
dodat jiné zařízeni uvedených minimálních parametrů. 

U všech výše uvedených zařízení v odstavcích 3. — 8. požadujeme záruku minimálně  
v délce 2 let. 
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Příloha č. 2 - Funkcionalita / požadované parametry - notebook pro HV 
min. 

maX. 

Mobilní 

kancelář  parametry 

nabídky 
(14") 

CPU (procesor) Passmark CPU (www.passmark.com) mi n.  6000 min. 6000 

Virtualizace procesoru a síťové karty ano ano 

Technologie 64 bit ano ano 

Operační paměť  Typ min. DDR4 DDR4 

Celková instalovaná velikost min. 8 GB 8 GB 

Možnost dopinění na celkovou velikost min. 16 GB 16 GB 

BIOS/UEFI Identifikace BIOS - BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu ano ano 

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS ano ano 

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ano ano 

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií ano ano 

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferii) tak, abys nimi nemohl pracovat OS ano ano 

Pevný disk SSD min. 240 GB min. 240 

Rychlost čtení / zápis Mb / sec min. 500 / 500 min. 500/500 

Základní deska Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec,12.145, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution 

Environment) 

ano ano 

Integrovaná grafická 	podpora práce více monitorů  současně  min. 2 min. 240 

karta 	 rozhraní 

min. 

lx digitální 

připojení k 

externímu 

monitoru 

(HDMI) 

min. lx 

digitální 

připojení k 

externímu 

monitoru 
Integrovaná zvuková karta ano ano 

TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 ano ano 

Integrovaná 	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) 

konektivita min. 

3x - z toho 

min. 2x USB 

3_,D 

min.3x - z toho 

min. 2x USB 
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bezdrátové připojení 

min. 

Wireles LAN 

802.11ac/a/ 

b/g/n, 

BlueTooth 

4.0 LE 

min. Wireles 

LAN 

802.11ac/a/b/ 

g/n, BlueTooth 

4.0 LE 

vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný) min, lx min. lx 

Display Velikost úhlopříčky 14" až 14,9" 14" 

LCD barevný ano ano 

Pracovní rozlišení bodů  (š x v) min. 1920x1080 1920x1080 

Provedení povrchu matný matný 

Baterie Deklarovaná výdrž baterie min. 6 hodin min. 6h 

Skříň  Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek ano ano 

Hmotnost, včetně  hlavní baterie max. 1,8 kg max. 1,8 kg 

Další integrované 

vybavení 

notebooku 

Klávesnice: CZ, klávesy Fl-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití ano ano 

Numerická klávesnice ne ne 

Polohový ()vladař  - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně  levého a pravého tlačítka ano ano 

Webkamera s rozlišením min. HD min. HD 

Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) ano ano 

Integrovaná čtečka otisku prstů  ano ano 

Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC ano ano 

Interní čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. SD,SDXC,SDHC ano ano 

Další příslušenství Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy ano ano 

Systémová 

platforma 

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit., 

verze 1709 

ano ano 

Ostatní SW v ceně  - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash 

disku. 

ano ano 

Záruka Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechán( vadného 

disku zákazníkovi. min. 
5 let 5 let 

Záruka baterie min. 3 roky 3 roky 



Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní 
místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních 
reportů  prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný 
účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně  v době  od 8:00 do 17:00 
hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů  a manuálů  z internetu adresně  pro 
konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. 

min. 

ano ano 

Ostatní Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 

Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0. 
min. 

ano ano 

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. ano ano 





Příloha č. 3 -  Funkcionalita / požadované parametry -  notebook pro IT 
min. 

max. 

Mobilní 

kancelář  
Parametry 

nabídky 
(14") 

CPU (procesor) Passmark CPU (www.passmark.com) min. 6000 min. 6000 

Virtualizace procesoru a síťové karty ano ano 

Technologie 64 bit ano ano 

Operační paměť  Typ 
min. 

DDR4 DDR4 

Celková instalovaná velikost min. 16 GB 16 GB 

Možnost dopinění na celkovou velikost min. 

BIOS/UEFI Identifikace BIOS - BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu ano ano 

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS ano ano 

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ano ano 

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií ano ano 

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, abys nimi nemohl pracovat OS ano ano 

Pevný disk SSD min. 500 GB min. 500 

Rychlost čtení / zápis Mb / sec min. 500 / 500 min. 500/500 

Základní deska Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mb t/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution 

Environment) 

ano ano 

Integrovaná grafická 	podpora práce více monitorů  současně  min. 2 min. 240 

karta 	 rozhraní 

min. 

lx digitální 

připojení k 

externímu 

monitoru 

(HDMI) 

min. lx 

digitální 

připojení k 

externímu 

monitoru 

IHIIM1.1 
Integrovaná zvuková karta ano ano 

TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 ano ano 

Integrovaná 	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) 

konektivita min. 

3x - z toho min. 

2x USB 3.0 

min.3x - z toho 

min. 2x USB 

3.0 



bezdrátové připojení 

min. 

Wireles LAN 

802.11ac/a/b/g 

/n, BlueTooth 

4.0 LE 

min. Wireles 

LAN 

802.11ac/a/b/ 

g/n, BlueTooth 

4.0 LE 

vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný) min. lx min. lx 

Display Velikost úhlopříčky 14" až 14,9" 14" 

LCD barevný ano ano 

Pracovní rozlišení bodů  (š x v) min. 1920x1080 1920x1080 

Provedení povrchu matný matný 

Baterie Deklarovaná výdrž baterie min. 6 hodin min. 6h 

Skříň  Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek ano ano 

Hmotnost, včetně  hlavní baterie max. 1,8 kg max. 1,8 kg 

Další integrované 

vybavení 

notebooku 

Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití ano ano 

Numerická klávesnice ne ne 

Polohový ovladač  - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně  levého a pravého tlačítka ano ano 

Webkamera s rozlišením min. HD min. HD 

Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) ano ano 

Integrovaná čtečka otisku prstů  ano ano 

Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC ano ano 

Interní čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. SD,SDXC,SDHC ano ano 

Další příslušenství Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy ano ano 

Systémová 

platforma 

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 

bit., verze 1709 

ano ano 

Ostatní SW v ceně  - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB 

flash disku. 

ano ano 

Záruka Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného 

disku zákazníkovi. min. 
5 let 5 let 

Záruka baterie min. 3 roky 3 roky 



Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné 

kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování 

servisních reportů  prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo 

běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně  v době  od 8:00 

do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů  a manuálů  z internetu 

adresně  pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. 

min. 

ano ano 

Ostatní Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice ano ano 

Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain 

Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star 

min. v. 6.0. 

min. 

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. ano ano 





Příloha č. 5 

Veřejná zakázka č. VZ0081893 - KHS.IrnK - Zařízení IT 

Dodavatel : C SYSTEM CZ a. s. 

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno 

IČ  : 	 27675645 

Kont. osoba : 

Č. položky Položka Počet kusů  
Cena za 

1 ks 

bez DPH 

Celková cena 

bez DPH 
DPH 

Celková cena 

včetně  DPH 

1. notebook pro HV s brašnou 1 22 000,00 22 000,00 4 620,00 26 620,00 

2. notebook pro IT, s brašnou 1 24 500,00 24 500,00 5 145,00 29 645,00 

3. klávesnice 30 870,00 26 100,00 5 481,00 31 581,00 

4. myš 15 60,00 900,00 189,00 1 089,00 

5. prodlužovat( kabel USB 2.0 20 35,00 700,00 147,00 847,00 

6. prodlužovati kabel USB 3.0 5 100,00 500,00 105,00 605,00 

7. přenosná tiskárna vč. baterie 1 5 700,00 5 700,00 1 197,00 6 897,00 

8. kufr pro ntb a tiskárnu 1 3 600,00 3 600,00 756,00 4 356,00 

Celková cena nabídky 
84 000,00 17 640,00 101 640,00 

Vypracoval: 

V(e): 
	

Brně  

Dne: 
	

02.12.2019 




