
Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

KupujÍcÍ:
sídlo:

Zastoupeno:
Zastoupeni:

· ve věcech smluvních:

· ve věcech technických:
lČ:
DIČ,

(dále jen kupujicQ

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

, správce IS, odbor vnitřní správy
00304450
CZ00304450

a

prodávající: lpt System, s.r.o.
sIdlo: jasenická 1734, 755 01Vsetín
Zastoupeno:
Zastoupeni:

· ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ĹČ: 25845420
DIČ: CZ25845420

bankovníspojenŕ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. spis C 21370., poI.

(dále jen prodávající) ,

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

MÍSTO PLNĚNĹVZ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

EVIDENČNĹČÍSLO VZ

DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO MĚSTO VSETÍN
2020

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

l

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
;JJ
Š619 000,- KČ bez DPH !

MUVS-S 28702/2019 !
Š,



., Il.Předmět plněni

1. Předmětem plněni je dodávka 30 kusů počítačových sestav s předinstalovaným
Ó systémem a kancelářským softwarem dle přílohy Č. 1 "Technická specifikace zařízení"

plněni. Podrobnosti jsou specifikované v příloze č. 1- ,,Technická specifikace zařízení'
2 - ,,Krycí list nabídky", které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

operačním
- nabízené
a příloze č.

2. Předmětem plnění je také doprava, instalace a odzkoušeni funkčnosti předmětu plnění u
kupujÍcÍho. Pro účely této smlouvy se instalaci rozumí zapojení počítačů na místě určeném
kupujkim a jejich připojenído elektrické sitě.

b

Místo plnění

Místem plnění smlouvy je budova č.p. 1080, Svárov ve Vsetíně.

lV.
Způsob a termín plněni

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávajÍcÍ provede dodání předmětu smlouvy nejpozději do 21
dnů od zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

2. Dodáním předmětu plnění se rozumí řádná dodávka, instalace na místě určeném kupujÍcÍm,
zprovoznění a odzkoušeni funkčnosti předmětu plněni.

V.
Kupní cena

1. Cena za předmět plněni v rozsahu dle článku ll. této smlouvy byla stanovena jako pevná a
konečná a Činí:

Základní (KČ, bez DPH) DPH Celková cena včetně
21% DPH

CENA CELKEM 616 200,- 1ÍŠ 402,-. 745 602,-

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, je ji možno měnit jen za podmínek stanovených ve
smlouvě a je stanovena na základě nabídky podané prodávajíchn ve veřejné zakázce malého
rozsahu na dodávku výpočetní techniky pro město Vsetín 2020.

3. prodávajÍcÍ prohlašuje, že cena za předmět plnění zahrnuje veškeré práce a náklady nutné pro
dodání předmětu plnění dle ČI. ||. této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu za předmět plnění uhradí kupující po protokdárnim předáni
a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené prodávajÍcÍm.



prodávajkí je oprávněn vystavit fakturu nejprve v den řádného předání a převzetí předmětu
plnění dle této smlouvy.

2. Součástifaktury bude soupis prací a dodávek odsouhlasený zástupcem kupujÍcÍho.

3. Faktura musí obsa hovat tyto náležitosti:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,
d) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem kupujicIho, že předmět koupě (jeho

Část plnění) schvaluje jeho převzetím {předávací protokol bude přílohou faktury),
f) datum uskutečněni plněni
g) základ daně
h) lhůtu splatnosti faktury,
i) název,sidlo, lČ a DIČ kupujÍcÍho a prodávajÍcÍho,
j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

4.- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena, je kupujÍcÍ oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajÍcÍ
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. prodávajÍcÍ provede opravu vystavením nové
faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajíckn přestává běžet původní lhůta splatnosti a
nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury kupujÍcÍmu.

5. KupujIci se zavazuje zaplatit fakturu do 21 dnů
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb
škody apod.).

ode dne doručení. Faktura bude doručena
kupujÍcÍho proti písemnému potvrzeni. Stejná
(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady

6. Uhrazeni fakturované Částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční Částky z
účtu objednatele.

VIJ.
Záruka za předmět plnění, záručM podmínky

1. prodávajÍcÍ poskytuje kupujÍcÍmu na dodaný předmět plněni dle článku ti., záruku v trvání 60
měsíců na PC a 36 měsíců na monitory ode dne předání předmětu plněni. Záruka se nevztahuje
na chyby, které způsobí kupujÍcÍ nesprávným užívánkn předmětu plněni.

2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na dodaném předmětu vada, oznámí kupujÍcÍ bezodkladně
její výskyt prodávajíchnu. Práce na odstranění vady v záruční době je pmdávajIcľ povinen zahájit
neprodleně po nahlášení tj. v případě nahlášení závady do 12:00 hodin týž pracovní den, při
pozdějším nahlášení následující pracovní den, nedojde-li k dohodě o jiném terminu.

3. Vada v záruční době bude odstraněna v co nejkratším možném terminu. Termin odstraněni vady
bude dohodnut písemně. Pokud strany termín odstraněni vady nedohodnou, vyhrazuje si kupujÍcÍ
právo určit tento termín jednostranně formou doporučeného dopisu adresovaného
prodávájÍcÍmu. Takto sta novený termín bude respektovat dodavatelské možnosti prodávájÍcÍho.

4. Po dobu trvání záruky na dodané zařIzenI má kupujĹcÍ zajištěny záruční opravy bezplatně v místě
plněni.



5. prodávajÍcÍ se zavazuje, že při provádění předmětu plněni dle této smlouvy neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva
autorského a práv průmyslového vIastnictví. Za případné porušení této povinnosti ze strany
ProdávajÍcÍho je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Prodávájící.

6. V případě, že prodávajÍcÍ nezačne s odstraněním vady dle ustanoveni tohoto Článku smlouvy, je
kupujkí oprávněn objednat odstranění vady u jiné společnosti. prodávajÍcÍ je povinen uhradit
náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předloženi jejich vyúčtováni kupujÍcÍm. Pokud
prodávající prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je kupujÍcÍ povinen prodávajícímu uhrazenou
částku za odstraněni vady uhradit v plné výši, a to do tři dnů ode dne doručení prokázání o tom,
že za vadu neodpovídá.

7. V případě vzniku škody při odstraňováni záruční vady, je prodávajÍcÍ povinen ji nahradit v plné
výši, a to do třidnů od jejich uplatnění kupujĹcÍm.

I

VIII.
Převzetí předmětu plnění

1. K převzetí předmětu plněni vyzve prodávajÍcÍ kupujÍcÍho 3 pracovní dny předem.

2. KupujÍcÍ není povinen převzít předmět p|něnívykazujÍcÍvady a nedodělky.

3. K předání předmětu plnění připraví prodávajÍcÍ dodací list.

4. KupujicI si vyhrazuje právo provést před převzetím předmětu plněni technický audit vybra ných
počítačových sestav. Pro účely této smlouvy se technickým auditem rozumí provedení Fyzické
kontroly vybaveni počítačových sestav za účelem zjištěni, zda toto vybaveni odpovídá
parametrům uvedeným v přílohách č. 1 - ,,Technická specifikace zařIzení" a č. 2 - Krycí list
nabídky". Technický audit provede dle dohody smluvních stran osoba pověřená kupujIcim ve
věcech technických za přítomnosti zástupce prodávajÍcÍho.

lX.
Smluvní pokuty "

1. V případě, že prodávajÍcÍ nedodrží termín dodáni předmětu plnění dle článku IV. odst. 1, uhradí
prodávajÍcÍ kupujícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plněni za každý den
prodlení.

2. prodávajĹcÍ odpovídá za škodu způsobenou kupujÍcÍmlj tím, Že předmět smlouvy nebyl dodán
řádně Či včas.

3. V případě, Že kupujÍcÍ bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajIcimu, zaplatí kupujÍcÍ
prodávajÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady v záruční lhůtě dle ČI. VIl. odst. 3 této
smlouvy, se prodávajÍcÍ zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každé
takovéto porušeni smlouvy a den prodlení.

5. Zaplacením smluvních pokut není dotčena povinnost prodávajIciho k náhradě škody způsobené
porušením povinností, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a oprávnění kupujÍcÍho náhradu škody
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požadovat. Škodou se rozumí i penalizace (obvyklá v daném místě a čase), kterou bude muset
kupujÍcÍ uhradit z titulu prodlení prodávajkiho s dokončením prací. Škoda musí být uhrazena
v plném rozsahu, tedy iv případě, že přesahuje výši smluvní pokuty.

6. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni písemné výzvy
k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

7. Zaplacením smluvních pokut, penále a škod nezaniká povinnost dokončit předmět plnění dle
této smlouvy.

8. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne kupujÍcÍmu nárok, může kupujÍcÍ započítat proti
doplatku ceny před métu plněni fakturované prodávajÍcÍm.

X.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo k předmětu plněni dle této smlouvy přechází na kupujÍcÍho jeho protokdárním
předáním.

2. Veškeré závady, poruchy nebo požadavky na servisní zásahy v průběhu záruční doby i po jejím
skončení kupujÍcÍ nahlašuje telefonicky na tel. Čísle 571410 432 nebo elektronickou poštou na e-
mailovou adresu: lpt@lpt.cz..

3. prodávajÍcÍ nese odpovědnost za Škody na předmětu plnění do doby fyzického předání a převzetí
předmětu plněni kupujÍcÍm. Dále nese prodávajÍcÍ odpovědnost za škody způsobené při
provádění předmětu plnění kupujícímu či třetím osobám.

4. Při plněni této smlouvy je prodávající povinen postupovat s odbornou péči. Dále se prodávajkí
zavazuje dodrŽovat právni předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

5. Použití náhradních výrobků či zařízení oproti této smlouvě je možné pouze s písemným
souhlasem kupujÍcÍho a za podmínky, Že nedojde ke sníženi parametrů předmětu plněni.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen na základě dohody' formou průběžně
číslovaných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných"oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

7. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy
jednou stranou vůči druhé straně, ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se
práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.

8. V případě, že některá ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajÍcÍ, má druhá
strana právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni musí mít pÍsemnou formu a musí být
doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právni účinky odstwpení nastávají dnem
doručeni, Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje zejména:

- prodávajÍcÍ bude déle jak 30 dnů v prod|enÍstermínem dokončenľpředmětu plněni
- kupující bude déle jak 30 dnů v prodlenís termínem zap|acenÍfaktur
- pokud dodané výrobky a zařIzenI nebudou splňovat parametry specifikované

v podmínkách veřejné zakázky malého rozsa hu.



9. příjemce zdanitelného plnění (kupujÍcĹ) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu

,' zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (prodávajÍcÍ)
bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
splatnosti přÍs|Ušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně
(tj. způsobem umoZňujÍcÍm dálkový přístup). obdobný postup je příjemce zdanitelného plněni
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plněni bude
o poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že
je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2
ZDPH. V případě, Že nastanou okolnosti umožňujÍcÍ příjemci zdanitelného plněni uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plněni
o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněni informovat. při použití zvláštního způsobu
zajištěni daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění
vedený u jeho místně přIslušného správce daně, a to v původním terminu splatnosti. V případě,
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty
ve shodě stímto ujednáním uplatni, a zaplatí Částku odpovjdajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plněni na účet
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně přísluŠného správce daně, bude tato

úhrada považována za splněni části závazku příjemce odpovidajÍcÍho příslušné výši DPH sjednané
jako souČást sjednané ceny za zdanitelné plněni. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit
zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem
zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodleni a zhotovitel
není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
smlouvy.

2. Pro případ, že je rozsah některého ustanoveni příliš široký v jakémkoliv směru a toto ustanovení
nemůže být proto plně účinné a vykonatelné, bude takové ustanovení účinné a vykonatelné v
největším možném rozsahu přípustném podle práva a takové ustanoveni se bude považovat za
změněné v tomto směru.

3. Strany stvrzuji, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistuji žádná jiná
ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto
ujed náni existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

4. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. SmluvnI
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku
upravujicI možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany
výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je
stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

5. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,
na třetí osobu.



"-. ".Lč

6. Smbvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně přIsIušnému
soudu podle sídla kupujÍcÍho.

7. prodávajÍcÍ se zavazuje bezodkladně informovat kupujÍcÍho o skutečnosti, že má v evidenci dani
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště prodávajÍcÍho, a to až do doby úplné úhrady kupniceny.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž kupujĹcÍ obdrží 2 vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. ÚČinnosti
nabývá smlouva okamžikem uveřejnění do registru smluv.

10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a byly splněny
podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) ), když starosta
města je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována)
na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle
ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

11. KupujÍcÍ potvrzuje, že finanční prostředky, ze kterých bude hrazena kupní cena, byly zahrnuty do
rozpočtu města Vsetín, který byl schválen zastupitelstvem města na svém 9. zasedání dne
11.12.2019 usnesením pod č.j. 18/9/ZM/2019.

12. prodávajici bere na vědomí, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci dle
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále ,,registr smluv"). ProdávájÍcÍ souhlasI se zpřistupněnhn či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož i všech jednání a okolnosti s jejím uzavřením souvisejIcIch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejněni v registru smluv.

13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 - ,,Technická specifikace zařÍzenj" a příloha č. 2 -
,,Krycí list nabídky".

14. Smluvní strany prohlašujI, Že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

Příloha č. 1 - Technická specifikace zařlzenÍ
Příloha č. 2 -Krycílist nabídky

Ve Vsetíně dne: 7, 01, 2020

kupujÍcÍ
Město Vsetín "

, starosta

Ve Vsetíně, dne: 22.1.2020

'- Y'.rts! ' 'f i"gu" prodávajÍcÍ
LPT System,s.r.o.



Příloha č. 2

Technická specifikace zařIzení
' pro zadáni veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku

," .Dodávka výpočetní techniky pro město Vsetín 2020"

Uchazeč je povinen vyplnit ve všech tabulkách vždy sloupec s označením ,,Nabízené plněni", a to tak, že vyplní
přÍs|Ušný parametr nebo Udaj, který je součásti nabídky, který však nesmí mít nižší hodnotu, než požad uje zadavatel
ve sloupci ,,Požadavek zadavatele". Pokud by parametr měl nižší hodnotu, je to důvodem k vyřazeni nabídky
uchazeče. U Číselně vyjádřitelných hodnot je uchazeč povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.

1. Identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název: Město Vsetín
Sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
lČ: 00304450
DIČ: CZO0304450
Osoba oprávněná jednat jménern zadavatele: Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
Kontaljtní osoba: odbor vnitřní správy, odděleni právní
Tel./fax: 5
E-mail:
1.2. Dodavatel
Název: LPT System,s.r.o.
Sidlo/m isto podnikáni: Jasenická 1734, 755 01 Vsetín
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

2. Technická specifikace zařízení

2.1 Počítačová sestava

Položka " Nabízené plněni

Zákl. jednotka - výrobce: dell OptiP/ex MFF 3070
Mini PC

-skříň - skříň
Micío Form Factor, zdroj 65w Micro Fom Factoc zdroj 65W

- zákl. deska:
s/oty na paměti 2XDDR4 SOD/MM, Dual channel
memoíy; 2666 MHZ: - zákl. deska:
výstupní video pofty: DP 1.2, hdmi 1.4, s/otý na paměti 2XDDR4 SOD/MMjDua/ channel memory,' 2666 MHz:
kombinovaný konektor jack pro stereo sluchátka "ýstupnl video porty: DP 1.2, HDM 1.4, kombinovaný konektor Jack pro
mikrofon; integmvaná síť. karta stereo sluchátka mikmfon; integmvaná siť. karta 10/100/1000Mbit: WiFi;
10/100/1000Mbit; VWFi; porty:2x USB 3.1 p/bdn/, porty:2x USB 3.1 p/bdn/, 2x USB 3.1 zadní, 2x USB 2.0 zadní
2x USB 3.1 zadní, 2x USB 2.0 zadní

- procesor
s minimálním počtem 10657 dosažených bodů . pnocesor
dle hodnocení v benchmark testu PassMaik_ Intel Core 15-9500T, CPU benchmark=10 776, TDP 35 Wa s vlastní gra/ikou
CPU Mark (údaj uvedený na stránkách Intel UHD Graphics630
http://Www.cpubenchman(.net) k 2.12.2019 a s
maximálním TDP 35 W a vlastní graňkou
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-paměť
DDR4 2666MHz (1x8GB) 8 GB DDR4 2666MHz (1x8GB)

-HDD
256 GB SSD PC/e M.2 256 GB SSD PC/e M.2

"- optická mechanika - optická mechanika
bez optické mechaniky bez optické mechaniky

- klávesnice - klávesnice
USB CZ Dell USB CZ

- myš -/t?yš
Optická, USB Dell optická, USB

Monitor:
Displej 24" lPS LCD, podsvíceni LED, matný; AOC 24P1
roz/išen/1920x108?; porty: DP, D-sub, 4" Displej 24" lPS LCD, podsvíceni LED, matný; mz/išenl192Ox1080; po/ty: DP,
USB3.0; PIVOT; vyškově nastavíte ny; repno; HDMI; D-sub, 4x USB3.0; pivot; výškově nastavitelný; repro; čemý
čemý Včetně kabelu DP
Včetně kabelu DP

Operační. systém:

pNdinsta/ovaný operační systém plně · ' r ' " ' ' " "" '
kompatibilní s aktuálně požívaným OS Mn10 přědínsta/ovany ope ačnt syslem plně kompabbí/m s aktuálně poztvanym OS\Mn10 Pru 64-b/t CZPro 64-bit CZ

KancelářSký software:
phdinsta/ovaný kance/áčšký soFtware (textový a
tabulkový editor, e-mailový klient, prezentační pedinsta/ovaný kancelářský soRware (textový a tabulkový editor, e-mailový
SW) p/ríě kompatibilní s nyní použlvaľľý/n MS klient, prezentační SW) plně kompatibi/ní s nyní používaným MS OHice 2019
O/Iíce 2019 piu domácnosti a podnikatele CZ pro domácnosti a podnikatele CZ

3. Požadavky na záruku a servis celého zařízení

Typ Požadavek Nabízené plnění
Druh položky vyjádřeni zadavatele

- doba záruky PC roky 5 let 5 letW

- doba záruky monitor roky 3 roky 3 roky

- doba pozáručnIho servisu roky doplnit 6 let

. doplnit ANO- te|efonlcka podpora (hothne) text (anďne/
- záruční servis v místě plněni text ano ANO

- pozáruční servis v místě plnění text ano ANO

- rychlost zásahu servisu v pracovni dny hodiny 4 4
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Příloha č. 2

4. Reference
·' Požadavek

r Nabízené plněn

4. Reference
Požadavek . .
zadavatele Nabízené plněni

text- doplnit nejméně pět významných odběratelů Hirschmann Czech, PC Hewlett Packard, 250 tis.KC ( 2017 )
Město Vsetín, PC Dell ,620 tis.kč ( 2019 )
Střední škola Kostka, PC Hewlett Packard, 320 tis.kč ( 2019 )
Mlékárna VaLMeziřľčl s.r.o.
Valatrans as.

5. Osoba oprávněná jednat za uchazeče

Titul, jméno, přIjmeni

Funkce jednatelé

Podpis oprávněné osoby, razítko
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e—

KRYCÍ LIST NABÍDKY

l. Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní technikV pro Město Vsetín 2020
2.1. Zadavatel
Název: Město Vsetín

Sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČ: 00304450

Osoba oprávněná jednat jménem Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
zadavatele:
Kontaktní osoba: odbor vnitřní správy, odděleni právní

Tel./fax:

E-mail:
2,2, Dodavatel
NázeÚ": , LPT System, s.r.o.

sÍd|o/mjsto podnikáni: jasenická 1734, 755 01Vsetín

lČ: 25845420

Spisová značka v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, C21370

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:

Kontaktní osoba:

Tel./fax:

E-mail:
3. Nabídková cena "

Počet
, . Cena za sestavu Samostatne Cena za sestavuNazev sestavy nabízených W V

v Kc bez DPH DPH 21% v Kc včetne DPH
sestav

Dell Optiplex 3070 30 20 540 4 313,4 24 853,4

Celková cenaCena v Kc bez Samostatne zakázky v KČ
X DPH DPH 21 %

.včetne DPH

Cena zakázky celkem x 616 200 129 402 745 602

4. Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Titul, jméno, příjmení

Funkce jednatelé

Podpis oprávněné osoby, razítko
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