
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

Prodávající:

I. 
Smluvní strany

C SYSTEM CZ a.s.
se sídlem: Brno-Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ: 636 00 
IČO: 27675645, DIČ: CZ27675645
zastoupen: Ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva
č. účtu: Komerční banka, a.s., 35-4770570227/0100

Kupující:

(dále jen prodávající)

Národní památkový ústav, státní příspěvková 
organizace
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 
IČO:75032333
zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

(dále jen kupující nebo NPÚ)

II. 
Předmět koupě, účel smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka PC, monitorů (viz Příloha 1) včetně dopravy 
do místa plnění (dále jen „zboží“). Technická specifikace zboží je uvedena v Příloze 
č. 1 této smlouvy, přesná specifikace zboží určeného k dodání (konkrétní typ zboží 
s rozpisem jednotlivých parametrů) je uvedena v příloze č. 2.

2. Kupující se zavazuje zboží výše uvedené v odstavci 1. převzít a zaplatit za něj 
sjednanou kupní cenu.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem: Dodávka PC,
monitorů, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen
„veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že součást smluvních ujednání tvoří 
rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka prodávajícího podaná 
v rámci této veřejné zakázky.

III.
Kupní cena

1. Celková kupní cena je sjednána na základě nabídky prodávajícího podané v rámci 
veřejné zakázky. Celková kupní cena za předmět smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH 21%: 246 200,- Kč
DPH 21 %: 51 702,- Kč
Cena celkem v četně DPH 21 % : 297 902,- Kč

2. Tato celková kupní cena za celé plnění předmětu této smlouvy je nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s tím spojené, včetně 
dopravy do místa plnění a recyklačních poplatků.
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3. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.

4. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena bude uhrazena na základě vystavené 
faktury po řádné dodávce zboží kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Kupní cena za zboží dle přílohy č. 1 bude dodavatelem fakturována po řádném 
předání a převzetí dodávky kupujícím, včetně DPH, která bude účtována podle 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Faktura/daňový doklad, musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu a bude splatná do 21 dnů ode dne doručení 
faktury/daňového dokladu kupujícímu. Kupující si vyhrazuje právo požadovat ve 
faktuře dodatečné informace, které prodávajícímu sdělí při uzavření smlouvy.

6. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou 
stanovené náležitosti. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury 
vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou 
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, s tím, že prodávající je poté povinen 
vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není NPU v prodlení 
s úhradou.

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží 
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit 
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce třiceti kalendářních dnů.

IV. 
Doba plnění

1. Prodávající zboží kupujícímu dodá nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.

V.
Dodání zboží

1. Za dodání zboží se považuje předání předmětu plnění kupujícímu spolu s veškerou 
související dokumentací.

2. Zboží bude dodáno na adresu: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 O strava - Moravská Ostrava.

3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem protokolárního předání 
a převzetí zboží od prodávajícího.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání 
a převzetí zboží od prodávajícího.

VI. 
Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti zabezpečující řádné 
užívání zboží. Tyto vlastnosti odpovídají účelu, ke kterému je předmět koupě určen.

2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo 
právem třetích osob.

3. Reklamace vad zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, a to e-mailem na 
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adresu:  nebo telefonicky na +420  s následným 
potvrzením prodávajícího.

4. Předmět koupě (zboží) podléhá záručním podmínkám garantovaným výrobcem dle 
specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy od převzetí zboží kupujícím. 
Prodávající se zavazuje zahájit řešení vady následující pracovní den od nahlášení 
vady kupujícím. Prodávající odstraní vadu v přiměřené lhůtě dohodnuté s kupujícím 
s tím, že nedojde-li mezi nimi k dohodě, odstraní prodávající vadu nejdéle do 30 dnů 
ode dne nahlášení vady kupujícím. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, má kupující podle 
své volby právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy 
odstoupit. Pokud kupující uplatní nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny a smluvní 
strany se neshodnou na výši takové slevy, bude výše slevy z kupní ceny určena 
znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem v oboru ekonomika, kterého určí kupující. 
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese prodávající.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury nad dohodnutou 
prodlouženou splatnost, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

2. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu smlouvy se prodávající 
zavazuje uhradit NPU smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží se prodávající zavazuje 
uhradit NPU smluvní pokutu za prodlení ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je prodávající 
povinen uhradit NPU smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na 
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování 
odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve 
vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její 
náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

VIII.
Ostatní smluvní ujednání

1. Osobou oprávněnou jednat za prodávajícího ohledně plnění této smlouvy je  
, e-mail:  tel: 

2. Osobou oprávněnou jednat za kupujícího ohledně plnění této smlouvy je pan  
 e-mail: , tel. .

3. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Prodávající se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od NPU v souvislosti s plněním 
smlouvy. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne 
ustanovení tohoto odstavce této smlouvy a jeho účinnost přetrvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy.
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5. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu NPU.

6. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků 
k této smlouvě. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny. Prodávající bere na vědomí, že NPÚ je 
povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí kupující.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

9. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH 
dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není 
vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Prodávající se dále zavazuje uvádět pro 
účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně 
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se prodávající stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit NPU nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí 
den, kdy NPU předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení 
některé z těchto povinnosti je prodávající povinen uhradit NPU smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní 
pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. Prodávající dále souhlasí s tím, aby NPU provedl zajišťovací úhradu DPH 
přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže prodávající bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

10. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v případě podstatného porušení 
podmínek této kupní smlouvy. Za podstatné porušení podmínek se považuje zejména 
porušení povinností prodávajícího stanovené touto kupní smlouvou (zejm. porušení 
povinnosti řádně a včas dodat zboží, či řádně a včas odstranit vady zboží) 
a současně marné uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté kupujícím k její nápravě. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné 
dnem, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

11. Smluvní strany se dohodly, že součástí smluvních ujednání je i zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce.

12. Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími 
platnými právními předpisy České republiky.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve 
smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající na 
sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

14. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně 
potvrzených smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě 
neuvedených ústních ujednání a dohod.

16. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

17. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden
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a kupující dva.

18. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

19. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha:

Příloha č.1 -.. .Technická a cenová specifikace, záruka
Příloha č. 2 - Přesná specifikace zboží (konkrétní typ včetně parametrů)

V Praze dne:

za kupujícího:

V Praze dne 16. 12. 2019

za prodávajícího:

Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka NP

Ing. Michal Kulík 
člen představenstva
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Technická specifikace PC - požadovaný počet 10 kusů

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu 
zadávacího řízení.

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
min. / 
max.

Sestava PC - 10 kusů Nabízená sestava
Požadované parametry Optiplex 7070 Tower

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

8000 Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up 
to 4.1GHz/65W); 11 812 bodů

Virtualizace procesoru a síťové karty ano Ano
Technologie 64 bit ano Ano

Operační paměť Typ min. DDR4 DDR4
Celková instalovaná velikost min. 8 GB 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-
Možnost doplnění na celkovou velikost min. 16 GB Až 64GB

Hlučnost zařízení při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena 
dle normy ISO 7779

max.
38 dB Ano

UEFI/BIOS Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí 
obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu 
Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. 
Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.
Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 
Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl 
pracovat OS.

ano

ano 
ano 
ano 
ano

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Pevný disk
SSD

kapacita
min.

500GB M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid 
State Drive

rychlost čtení / zápis MB / sec min. 500/500 Ano

HDD
otáčky [rpm] min. 7200 7200
kapacita min. 1 TB 3.5 inch 1TB 7200rpm Hard Disk Drive
velikost cache min. 64 MB 64 MB

Základní deska Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 
"802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)

ano Ano

Integrovaná rozlišení min. 1920x1200 1920x1200
grafická karta podpora práce více monitorů min. 2 2

rozhraní
min.

2x digitální připojení k externím 
monitorům (HDMI a Display port)

2x digitální připojení k externím 
monitorům (HDMI a Display port)

Integrovaná zvuková karta ano Ano

Integrovaná 
konektivita

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)
min.

5 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) 
vpředu

Ano

PCI / PCI Express (x16/x8) ano Ano
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor
3,5mm audio in (může být společný)

min.
1 1

Napájecí zdroj Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy ano Ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m ano Ano

Mechanika 
paměťových médií

Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní ano DVD+/-RW Bezel

Skříň Provedení Tower Tower
Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením ano Ano
Uzamykatelná ano Ano

Externí kursorový 
ovladač (myš)

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)

ano Dell Laser Scroll USB (6
Buttons) Silver and Black Mouse

Externí klávesnice 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

ano Dell Multimedia Keyboard - Czech 
(QWERTZ) - Black

Společné parametry
Systémová platforma Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM 

MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
ano Ano

Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo 
managementem

ano Ano

Vzdálená správa Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost 
vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav 
operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače.

ano Ano procesor podporuje Vpro

Záruka Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od 
nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. min.

5 let 5 let; Ano

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.

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 (Electronic Product Environmental 
Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.

ano Ano

Sestava v odstínu jedné barvy - černá,šedá,stříbrná ano Ano
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Technická specifikace monitor - požadovaný počet 20 kusů

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele min. / max.
Monitor 20 kusů Nabízené zařízení

Požadované parametry Dell P2719H

Velikost úhlopříčky min. 27" 27"
Technologie LCD barevný LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v) min. 1920 x 1080 1920 x 1080
Povrh displeje matný matný
Podsvícení LED ano ano
Jas [cd/m2] min. 250 300
Kontrastní poměr (typický) min. 1000:1 1000:1
Redukce (filtr) modrého světla ano ano
Pozorovací úhel (h x v) min. 178°x178° 178°x178°
Doba odezvy max. 10 ms 5 ms

Rozhraní
(konektory)

digitální port (HDMI a DisplayPort) min. 2 (1x HDMI a 1x DP) 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort,

rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A min. 2 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu ano Ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° ano Ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) ano Ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m ano Ano
Společné parametry

Případný 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 v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on
site od nahlášení. min.

5 let 5 let

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.

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 (Electronic Product Environmental Assessment Tool), 
Energy Star min. 6.1.

ano Ano

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

ano Ano
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Položkový rozpočet
Název VZ: Dodávka PC. monitorů
Název uchazeče: C SYSTEM CZ as

UCHAZEČ VYPLNÍ JEN ŽLUTĚ ZVÝRAZNĚNÁ POLE, OSTATNÍ SE VYPOČTE DLE 
PŘEDNASTAVENÝCH VZORCŮ

název položky
cena za 1 kus 
bez DPH

cena za 1 kus 
včetně DPH

cena za 10 
kusů bez DPH

cena za 10 kusů 
včetně DPH

PC v konfiguraci dle 
technické specifikace 16780 20303,8 167800 203038

název položky
cena za 1 kus 
bez DPH

cena za 1 kus 
včetně DPH

cena za 20 
kusů bez DPH

cena za 20 kusů 
včetně DPH

monitor v konfiguraci 
dle technické 
specifikace 3920 4743,2 78400 94864

nabídková cena celkem v Kč bez DPH 2 46 2 0'1
nabídková cena celkem v Kč včetné DPH 2*790.’
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Příloha č.2 Přesná specifikace zboží (konkrétní typ včetně parametrů)

OptiPlex 7070 MT CTO
Komponent
1 329-BEJF
1 329-BBJL

OptiPlex 7070 Tower with 260W up to 85% efficient Power Supply (80Plus Bronze) 
TPM Enabled

1 338-BNZU

1
1
1
1

379-BBCY 
325-BCXM 
370-AEBK 
385-BBCR

Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W); supports Windows 
10/Linux
No Additional Cable Requested
DVD+/-RW Bezel
8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC
No Media Card Reader

1 400-BEUR
1 400-BFPO
1 401-ABHF
1 429-ABFH
1 450-AAQT
1 389-BDCE

M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive 
No Optane
Additional 3.5 inch 1TB 7200rpm Hard Disk Drive 
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive 
European Power Cord
No UPC Label

1
1
1
1

389-DQHM Regulatory Label for OptiPlex 7070 Tower
389-CGJO 8th Gen Intel Core i5 vPro processor label
490-BBFG Intel Integrated Graphics,OptiPlex
382-BBFM Additional HDMI 2.0b Video Port for Tower

1 555-BBJO
1 570-11349
1 580-ADDB
1 637-AAAM
1 658-BBRB

No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included) 
Mice : Dell Laser Scroll USB (6Buttons) Silver and Black Mouse 
Dell Multimedia Keyboard - Czech (QWERTZ) - Black
No Dell Backup and Recovery software 
Waves Maxx Audio

1 658-BEHB
1 658-BEOK
1 525-BBCL
1 750-ABKU
1 817-BBBN
1 700-10203
1 773-BBBC

Software for OptiPlex 7070
Dell SupportAssist OS Recovery Tool
SupportAssist
Placemat for OptiPlex 7070 MT
NO RAID
Producer Recycling Fund Contribution
M2X3.5 Screw for SSD/DDPE

Softwaru
1 619-AJTV
1 620-ABHN
1 634-BTFN
1 630-ABBT
1 631-ACCZ
1 632-BBBJ
1 658-BBLB
1 650-AAAM
Služeb

Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak
Windows 10 Pro A04 OS Recovery 64bit - USB Multi
Foxit PhantomPDF 30 Day Trial
Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
Intel vPro Technology Enabled
CMS Software not included
Dell Applications for Windows
AntiVirus : Windows Defender

1 709-17666 3Y Basic Onsite Service
1 865-96872
1 865-96874
1 711-10024

3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade 
Y4-5 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension 
5Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive

Monitor Dell P2719H

Komponent
1 450-ABCI
1 700-10207
Služeb
1 709-17960
1 865-99927

C13 Power Cord 220V 2.5M EUR 
Producer Recycling Fund Contribution

3Y Basic with Advanced Exchange
Y4-5 Basic with Advanced Exchange Extension
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