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DNS IT 231_b 
 

Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. kupující: 
Gymnázium Jihlava 
sídlo: Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava 
IČO: 60545984 
DIČ: CZ00559164 
zastoupen: Mgr. Pavel Suk (ředitel příspěvkové organizace) 
kontaktní osoba: Mgr. Milan Taláček  tel.: +420 731682207 
email: milantalacek@gymnaziumjihlava.cz 
(dále jen jako „kupující“) 
 
a 

 
2. prodávající:  
Digitalsys s.r.o. 
sídlo: Jana Masaryka 12, 58601 Jihlava 
IČO: 02038820 
DIČ: CZ02038820 
Jednající: Ing. Bohuslav Maška, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86621 
kontaktní osoba: Marek Schneider tel.: +420567579118 
email: schneider@digitalsys.cz  
(dále jen jako „prodávající“) 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je vybraná nabídka prodávajícího, který se 
umístil v zadávacím řízení na uzavření této kupní smlouvy na prvním místě.  Zadávací řízení 
na uzavření této kupní smlouvy bylo uveřejněno v elektronickém nástroji pro zadávání 
veřejných zakázek kupujícím dne 16. 10. 2017 pod evidenčním číslem Z2017-028061. 
 

III. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu výpočetní 

techniku (položka č. 2) specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) – tzn. 
závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit 
mu nabytí vlastnického práva k němu a současně závazek kupujícího zboží převzít 
a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Zboží musí být nové, nepoužívané.  

2. Účelem této smlouvy je nákup výpočetní techniky pro Kraj Vysočina a zřizované 
příspěvkové organizace. 
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IV. 
Kupní cena 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží dle této smlouvy kupujícímu za nabídkovou cenu 
vzešlou z veřejné zakázky. Kupní cena jednotlivých položek zboží je uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy, a to na základě vybrané nabídky prodávajícího v zadávacím řízení 
uvedeném v čl. II. této smlouvy. 

2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle této 
smlouvy, jako je dopravné, balné, pojištění atd.  

3. K ceně se připočte DPH podle právního předpisu platného v době plnění.  
 

V. 
Dodací podmínky 

 

1. Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v čl. I této smlouvy, místnost určí kupující. 
Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí. 
Doba plnění pro zboží je nejpozději do 30 dní od data zveřejnění této smlouvy 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Osobou oprávněnou převzít 
zboží za kupujícího je Mgr. Milan Taláček tel.: +420 731682207, email: 
milantalacek@gymnaziumjihlava.cz. Prodávající je povinen kontaktní osobě kupujícího 
sdělit informaci o dni a hodině předání zboží nejméně jeden pracovní den předem, a to 
emailem nebo telefonicky.  

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu 
oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané 
zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží (záruční lhůta), pokud není v technických 
specifikacích uvedena lhůta delší. Tato záruka začne běžet ode dne potvrzení dodacího 
listu kupujícím. Jakoukoliv reklamaci plnění musí kupující uplatnit nejpozději poslední 
den záruční lhůty.  

3. Prodávající je povinen v záruční době odstranit vady zboží v místě určeném kupujícím 
nejpozději následující pracovní den potom, co mu byla vada zboží oznámena 
oprávněnou osobou kupujícího, a to kdekoliv v rámci Kraje Vysočina („Next Business 
Day“). 

VI. 
Platební podmínky 

 

1. Kupující se zavazuje za jím převzaté zboží zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas, 
v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Kupní cena bude hrazena 
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu: 2900474761/2010. 

2. Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání zboží. 
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů 
od dodání zboží kupujícímu. Na faktuře bude uváděna cena pro položky zboží 
dle funkčních celků, DPH bude uvedeno odděleně od kupní ceny. Dle dohody smluvních 
stran je splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.  

3. Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené 
platnou a účinnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem 
stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Prodávající je pak 
povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a novou lhůtou splatnosti. Kupující 
v takovém případě není v prodlení s placením kupní ceny. 

4.  V případě, kdy prodávající je plátce DPH,  
-  úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 

na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 

-  pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto 
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provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající 
se výši DPH fakturované prodávajícím.   

 

VII. 
Smluvní pokuta 

 

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle této smlouvy je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží, a to za každý 
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se prodávající nezbavuje povinnosti splnit 
závazek přijatý touto smlouvou.  

2. V případě prodlení s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 3 této smlouvy 
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle platné a účinné právní úpravy. 

4. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování o smluvní pokutě nebo úroku z prodlení druhé smluvní straně. 

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými řádně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická a množstevní specifikace 
(položka č. 2). 

4. Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů 
a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 

5. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti založené 
touto smlouvou nebo v souvislosti s ní se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.   

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů, 
přílohy a případných dodatků v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní kupující. 

8. Smluvní strany se s ohledem na okolnost aktuálně hrozícího rizika karantény, epidemie 
či pandemie onemocnění COVID-19 dohodly, že bude-li situace příslušnými orgány 
takto vyhlášena či označena, a z důvodů těmito stavy zapříčiněnými nebude možné 
plnění poskytnout v dohodnutém termínu, zakládají tyto okolnosti na straně povinného 
právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů splněn; přičemž 
prodloužení musí objektivně odpovídat trvání vzniklé překážky a nesmí být zaviněno 
prodávajícím, a druhá smluvní strana je povinna takovou změnu termínu akceptovat. 
V takovém případě je však prodávající povinen o této skutečnosti a okolnostech 
bránících mu v realizaci dodávky kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. 

 
 
V …………………………, dne ………  V ……………………………, dne ……… 
 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………….. 
kupující      prodávající    
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Příloha č. 1 - Technická a množstevní specifikace

Číslo
Název 

předmětu
CPV kód Nabízený produkt**

Kupující
Celkový 

požadovaný 
počet kusů

Měrná 
jednotka

Maximální přípustná 
jednotková cena (1 ks) bez 

DPH ***

Sazba DPH v 
%

Jednotková 
cena za MJ 

bez DPH

Výše DPH za 
MJ (v Kč)

Jednotková 
cena za MJ 
včetně DPH

Celková cena za 
položku bez 

DPH

Výše DPH (v 
Kč)

Celková cena  
za položku 
včetně DPH

1
Pracovní 
stanice

30214000-2

Dell Optiplex SFF 3070 80 plus bronze, Skříň SFF, 8 externích portů USB typu A: 4 porty 
verze 3.1 (2 vpředu, 2 vzadu), 4 porty verze 2.0 (2 vpředu, 2 vzadu) 2 interní porty USB 

2.0" Procesor Intel i5-9500 v testu na www.cpubenchmark.net hodnota CPU MARK 12038 
(ke dni 28.7.2020, verze V9) Základní deska "1 slot PCIe x16 1 slot PCIe x1 2 M.2 (1 pro 
bezdrátové připojení + 1 pro úložiště)"Paměť RAM 16 GB, 2 × 8 GB, 2 666 MHz paměti 

DDR4, BCC Zdroj 200W, účinnost až 85%Disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 40 
256GB Grafická karta integrovaná Síťové připojení  Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbit/s) 

Mechanika DVD  DVD+/-RWOperační systém  Windows 10 Pro 64bitový Záruka a 
podpora 60 měsíců odstranění závady technikem do druhého pracovního dne (NBD) na 
místě instalace KM636 Bezdrátová klávesnice česká, samostatný numerický blok Myš 

Bezdrátová myš
Monitor DELL P2719H Professional "Velikost viditelné úhlopříčky: 68,59 cm 27,0" Poměr 

stran: 16 : 9 Technologie podsvícení: Systém osvětlení LED edgelight Typ panelu: 
Technologie IPS (In-Plane Switching) Max. přednastavené rozlišení: 1 920 × 1 080 při 60 

Hz Pozorovací úhel: 178° (svisle) obvykle 178° (vodorovně) obvykle Jas: 300 cd/m² 
(obvykle) Doba odezvy: 8 ms (obvykle), 5 ms (rychle) – (šedá-šedá) Podpora barev: 
Barevná škála (obvykle): 72 % (CIE1931) Barevná hloubka: 16,7 milionu barev  1x 

konektor DisplayPort, 1x port HDMI, 1x port VGA 1× port USB 3.0 pro připojení k počítači 
2x port USB 3.0 pro připojení periferních zařízení (boční) 2x port USB 2.0 pro připojení 

periferních zařízení (spodní) Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) Záruka 60 měsíců se 
zasláním nového monitoru do druhého pracovního dne (NBD)" Zboží nebude použité ani 

repasované 

Dětský domov, 
Jemnice, Třešňová 

748
2 ks                         33 000,00 Kč 21   19 500,00 Kč     4 095,00 Kč   23 595,00 Kč      39 000,00 Kč        8 190,00 Kč      47 190,00 Kč 

2 Notebook 30213100-6

Konstrukce - notebook s otočnými panty v rozsahu 360 ° HP ENVY x360 15-ee0002nc R7 
4700U /16GB/512GB/W10H Display 15,6" ,dotykový antireflexní IPS, rozlišení  FullHD
Procesor AMDY RYZEN R7 4700U dosažená hodnota CPU MARK verze 10 v testu na 
www.cpubenchmark.net 13970 bodů, 8 vláken,Paměť RAM 16GB, Pevný disk SSD 512 

GB  čtení/zápis v MB/s 2400/1950 MB/s Grafická karta  AMD Radeon Vega 7 
(integrovaná)  dosažená hodnota G3D Mark v testu na 

https://www.videocardbenchmark.net/ 1617 bodů Síťové připojení  externí USB-C <-> RJ-
45 adaptér (součástí dodávky), Rychlost v Mbit/s 10/100/1000Mbit/s WiFi 

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth  5.0, Čtečka paměťových karet  SD/SDHC/SDXC, Vstupní a 
výstupní porty a sloty 1× USB-C 3.2, 2× USB 3.2, 1× HDMI v2.0, 1x audio 

(sluchátka+mikrofon) Operační systém  Microsoft Windows 10, Hmotnost 2 kg,  
Samostatný numerický blok,  podsvícená klávesnice, Záruka a podpora -24 měsíců, 
Odstranění závady technikem do druhého pracovního dne (NBD) na místě instalace

Příslušenství  USB-C <-> RJ-45 adaptér, integrovaná čtečka otisků prstů, Zboží nebude 
použité ani repasované 

Gymnázium Jihlava 10 ks                         24 500,00 Kč 21   22 300,00 Kč     4 683,00 Kč   26 983,00 Kč    223 000,00 Kč      46 830,00 Kč    269 830,00 Kč 

3 Notebook 30213100-6

Konstrukce -  notebook ACER Aspire 3  PN NX.HF9EC.006 Úhlopříčka displeje 15,6" 
FULL HD,  matný, Procesor AMD Ryzen 3 3200u dosažená hodnota CPU MARK verze 10 

v testu na www.cpubenchmark.net 4155
Paměť RAM 8GB Pevný disk SSD NVME , kapacita 256 GB, Síťové připojení  Ethernet 

RJ-45  Rychlost v Mbit/s 10/100/1000Mbit/s, Wi-Fi  802.11/ac, Vstupní a výstupní porty a 
slotů  1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x Headphone-out & Audio-in Combo 

Jack", Operační systém Microsoft Windows 10, Hmotnost 1,9 Kg Česká klávesnice, 
Samostatný numerický blok,Záruka 24 měsíců, Odstranění závady technikem do druhého 

pracovního dne (NBD) na místě instalace, Zboží nebude použité ani repasované

Obchodní akademie, 
Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, 

Střední odborná škola 
služeb a Jazyková 

škola s právem státní 
jazykové zkoušky 

Jihlava

5 ks 21     9 000,00 Kč     1 890,00 Kč   10 890,00 Kč      45 000,00 Kč        9 450,00 Kč      54 450,00 Kč 

bez DPH:

výše DPH:

s DPH:

* zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Rovnocenné řešení uvede účastník zadávacího řízení do přílohy kupní smlouvy (do samostatného sloupce, který vytvoří) včetně ceny podle způsobu stanoveného v bodě 5 Výzvy.
** účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení
*** zadavatel upozorňuje, že se jedná o cenu, která nesmí být překročena. V případě překročení maximálně přípustné jednotkové ceny bude nabídka takového účastníka zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení 

                              64 470,00 Kč 

                            371 470,00 Kč 

Požadavky na provedení 
(minimální technická 

specifikace) *

viz List1

viz List3

Celková nabízená cena:

                            307 000,00 Kč 

viz List2



List 2

Druh dodávky Přenosné počítače

CPV kód 30213100-6

Komponent Popis Minimální požadované vlastnosti

Konstrukce provedení přenosného počítače notebook s otočnými panty v rozsahu 360 °

Úhlopříčka displeje uvedená v palcích 15,6"

Další vlastnosti dotykový antireflexní IPS, rozlišení min. FullHD

Minimální dosažená hodnota CPU MARK 
verze 10 v testu na 
www.cpubenchmark.net

7400

Další vlastnosti 8 vláken

Paměť RAM Velikost v GB 16GB

Typ SSD

Kapacita v GB 512 GB

Rychlost čtení/zápis v MB/s 1000/1000 MB/s

Grafická karta
Minimální dosažená hodnota G3D Mark v 
testu na 
https://www.videocardbenchmark.net/

1500

Rozhraní Ethernet RJ-45 nebo externí USB-C <-> RJ-45 adaptér

Rychlost v Mbit/s 10/100/1000Mbit/s

Další WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Čtečka karet Čtečka paměťových karet čtečka SD/SDHC/SDXC

Vstupní a 
výstupní porty a 

sloty
Počet a typ postů/slotů

1× USB-C 3.1, 2× USB 3.1, 1× HDMI v2.0, 1x audio 
(sluchátka+mikrofon)

Operační systém Obchodní název a typ licence Microsoft Windows 10 (Home nebo Pro)

Hmotnost Maximální hmotnost v Kg 2,5 kg

Samostatný numerický blok s numerickým blokem

Podsvícená klávesnice podsvícená klávesnice

Záruka v měsících 24 měsíců

Požadovaná podpora
Odstranění závady technikem do druhého pracovního dne 
(NBD) na místě instalace

Příslušenství není-li integrované RJ-45, pak USB-C <-> RJ-45 adaptér

Poznámky Případné další vlastnosti nebo požadavky integrovaná čtečka otisků prstů

Zboží nebude použité ani repasované

Display

Procesor

Záruka a podpora

Pevný disk

Síťové připojení


