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RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA S VÍCE ÚČASTNÍKY 
na dodávku zboží: PC, NB a příslušenství pro Český rozhlas 

 
Český rozhlas 
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO 45245053, DIČ CZ45245053 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“) 
na straně jedné 

a 
 

Power Systems s.r.o. 
zapsaná v Obchodním rejstříku oddíl C 11664 vedeném u rejstříkového soudu v Praze 
se sídlem V luhu 754/18, 140 00 Praha 4 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 45797633, DIČ: CZ45797633 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako „prodávající 1“) 
 
XANADU a.s. 
společnost je vedena v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17555 
se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 14498138, DIČ: CZ14498138 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú.: XXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „prodávající 2“) 
 
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8573 
se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 46992308, DIČ: 46992308 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(dále jen jako „prodávající 3“) 
 
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16471 
se sídlem Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 48113336, DIČ: CZ48113336 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako „prodávající 4“) 
 
S&T CZ s.r.o. 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033 
se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „prodávající 5“) 
na straně druhé 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dále v souladu s ustanoveními § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

tuto rámcovou kupní dohodu (dále jen jako „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“) 

Preambule 

Tato dohoda upravuje podmínky týkající se zadání nadlimitní veřejné zakázky č. j. VZ17/2020 a 
jednotlivých dílčích veřejných zakázek (dále také v množném čísle jako „minitendry“ nebo v čísle 
jednotném jako „minitendr“) a rámcově upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícími a 
kupujícím.  

I. Účel a předmět dohody 

1. Účelem této dohody je zajistit po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti této dohody dodávky níže 
specifikovaného zboží a dalších plnění stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou, až 
do výše předpokládaného finančního limitu 50.000.000,- Kč bez DPH. 

2. Na základě dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu dílčí 
veřejné zakázky.  

3. Předmětem dohody je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích 
kupních smluv (dále jen „dílčí smlouvy“ a každá z nich samostatně jen „dílčí smlouva“) na 
dodávky zboží: PC, NB, jejich příslušenství a vč. základního software ke zboží, jehož 
parametry jsou uvedeny v příloze této dohody nebo budou smluvními stranami specifikovány 
postupem dle této dohody (dále jen „zboží“). Dílčí smlouvy budou uzavírány stanoveným 
postupem a v souladu s touto dohodou. 
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II. Dílčí smlouvy a postup při jejich uzavírání 

1. Jednotlivé dílčí zakázky na základě této dohody bude kupující zadávat prodávajícímu 
způsobem uvedeným v této dohodě a v souladu se ZZVZ následujícím způsobem a v souladu 
s níže popsanými fázemi minitendru:  

a) Kupující je oprávněn rozdělit minitendr na jednotlivé části podle vlastního uvážení; každá 
část může mít nastavené specifické podmínky, např. místo dodání, hodnotící kritéria aj.  

b) Bude-li tak uvedeno ve výzvě, budou mít prodávající právo podávat nabídky na celý 
minitendr, na jeho jednotlivou část nebo i jen na jednotlivé položky v rámci minitendru nebo 
jeho jednotlivých částí. 

c) Kupující je oprávněn využít jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci 
(dále také jako „e-aukce“) realizovanou na elektronickém aukčním portálu Proe.biz, popř. 
jiném elektronickém nástroji, který kupující určí. 

I. fáze – Zahájení minitendru:  

I. Kupující vyzve všechny prodávající k podání nabídek, a to elektronickými 
prostředky prostřednictvím datové zprávy, e-mailu   nebo elektronického nástroje 
Proe.biz, popř. jiného elektronického nástroje, který kupující určí (dále také jako 
„výzva“). 

II. Výzvu k podání nabídek zašle kupující prodávajícím nejpozději 5 pracovních 
dnů před stanoveným termínem pro podání nabídek.   

III. Výzva k podání nabídek bude kromě náležitostí uvedených v této dohodě 
obsahovat i podrobnou jednoznačnou specifikaci poptávaného zboží, včetně 
konkrétního počtu kusů a místa dodání, a informaci o způsobu podání nabídek – 
písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím elektronického nástroje 
Proe.biz).  
 

II. fáze - Předložení nabídek: 

I. Prodávající předloží kupujícímu nabídky v souladu s výzvou (dále jen „nabídka“). 

II. Součástí nabídky každého prodávajícího bude textový popis nabízeného zboží a 
cenová nabídka. Cenová nabídka prodávajícího nesmí u položek, které jsou 
součástí cenové tabulky, která je přílohou této dohody, překročit jím nabídnuté 
ceny uvedené v cenové tabulce. 

III. Nabídka musí být doručena každým prodávajícím kupujícímu ve lhůtě pro podání 
nabídky stanovené ve výzvě.  

IV. V případě, že bude kupující požadovat předložení nabídky elektronicky, je 
prodávající povinen zaslat svou nabídku v dostatečném předstihu tak, aby byla 
kupujícímu doručena ve lhůtě stanovené ve výzvě.  

V. V případě, že bude kupující požadovat předložení nabídky prostřednictvím 
elektronického nástroje Proe.biz, je prodávající povinen doručit (vložit) ve lhůtě 
stanovené ve výzvě svou nabídku (nabídkové ceny) do prostředí tohoto 
elektronického nástroje.  
 

III. fáze - Posouzení nabídek: 

I. Kupující posoudí nabídky doručené ze strany prodávajících ve stanovené lhůtě 
pro podání nabídek z hlediska nepřekročení jednotkových cen položek, které jsou 
součástí cenové tabulky.  

II. Kupující nabídku posoudí i z hlediska splnění požadavků na nabízené plnění. 
 

IV. fáze - Hodnocení nabídek: 
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I. Kupující vyhodnotí nabídky podle hodnotících kritérií stanovených ve výzvě 
k podání nabídek.  

II. Výsledek hodnocení nabídek kupující prodávajícím oznámí elektronickými 
prostředky na kontaktní adresy prodávajících nejpozději do 2 pracovních dní od 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

III. V případě hodnocení nabídek prostřednictvím e-aukce: e-aukce se uskuteční 
v předem stanoveném termínu, který bude uveden už ve výzvě k podání nabídek. 

V. fáze - Uzavírání dílčí smlouvy: 

I. Prodávající, který se stane vítězem v minitendru, uzavře dílčí smlouvu 
s kupujícím v rozsahu a za podmínek daných výzvou k podání nabídek a 
výsledkem hodnocení nabídek, příp. e-aukce. 

II. Proces uzavření dílčí smlouvy proběhne následujícím způsobem:  
 
• kupující po skončení minitendru vyhotoví text dílčí smlouvy tak, aby byl 

v souladu s výsledky minitendru a zašle dílčí smlouvu k podpisu 
vítěznému prodávajícímu.  

• vítězný prodávající je povinen nejpozději následující pracovní den po dni 
obdržení dílčí smlouvy doručit kupujícímu na jeho adresu dílčí smlouvu 
podepsanou oprávněnou osobou prodávajícího. 

 
d) Kupující bude pro hodnocení nabídek při zadávání dílčích zakázek využívat toto hodnotící 

kritérium: nejnižší nabídková cena.  

2. Výzva bude obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

a) Identifikační údaje kupujícího; 
b) Název veřejné zakázky; 
c) Informaci o předmětu veřejné zakázky, vymezení předmětu a rozsahu plnění, 

dobu a místo plnění; 
d) Lhůtu a místo pro podání návrhu na uzavření dílčí smlouvy; 

 
3. Dílčí smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 2079 a násl. upravujícími 
náležitosti kupní smlouvy. 

III. Místo a doba odevzdání zboží 

1. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak, jsou místy odevzdání zboží následující objekty kupujícího: 

a) Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99; 
b) Český rozhlas, Hybešova 10, Praha 8 Karlín, PSČ 186 76; 
c) Český rozhlas, Beethovenova 4, Brno, PSČ 657 42; 
d) Český rozhlas, Osvoboditelů 187, Zlín, PSČ 760 01; 
e) Český rozhlas, Dr. Šmerala 2, Ostrava, PSČ 702 00; 
f) Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc, PSČ  771 06; 
g) Český rozhlas, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, PSČ 586 01; 
h) Český rozhlas, Havlíčkova 1, Hradec Králové, PSČ 501 01; 
i) Český rozhlas, Sv. Anežky České 29, Pardubice, PSČ 530 02; 
j) Český rozhlas, U Tří lvů 1, České Budějovice, PSČ 370 01; 
k) Český rozhlas, nám. Míru 10, Plzeň, PSČ 301 00; 
l) Český rozhlas, Zítkova 3, Karlovy Vary, PSČ 360 01; 
m) Český rozhlas, Na Schodech 10, Ústí nad Labem, PSČ 400 01; 
n) Český rozhlas, Modrá 1048, Liberec, PSČ 460 06. 
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2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění určeném dílčí smlouvou na vlastní 

náklad nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy, pokud dílčí smlouva 
nestanoví jinak. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu 
nejméně tři pracovní dny předem na e-mail zástupce pro věcná jednání uvedený v úvodních 
ustanoveních této dohody.  

IV. Cena a platební podmínky 

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu v souladu s jeho nabídkou v zadávacím řízení, 
a to za plnění po něm požadovaná jednotlivými dílčími smlouvami. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady 
prodávajícího související s odevzdáním zboží dle dílčí smlouvy (např. doprava zboží do místa 
odevzdání, zabalení zboží). 

3. Úhrady za dodávky zboží budou hrazeny po dodání celého plnění prodávajícím podle 
příslušné dílčí smlouvy v české měně nebo v měně platné v České republice v den vystavení 
daňového dokladu (dále jen „faktura“). 

4. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb 
v průběhu plnění dle daňových předpisů kupující neposkytuje. 

5. Faktury vystavené prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vč. 
označení příslušné rámcové dohody i dílčí smlouvy, ke které se faktura vztahuje. Součástí 
faktur budou jako jejich přílohy následující dokumenty: (1) seznam, v němž budou podrobně 
rozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé položky a (2) protokol o 
řádném a včasném odevzdání zboží kupujícímu. 

6. Doba splatnosti je stanovena na 24 dnů od data vystavení každé faktury prodávajícím, a to za 
předpokladu jejího doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo kupujícího, do 3 dnů od data 
vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury kupujícímu je doba splatnosti 21 dnů od data 
jejího skutečného doručení kupujícímu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“) nebo podle jiných obecně platných 
právních předpisů nebo bude-li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle rámcové dohody a 
dílčí smlouvy, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit s pokyny k její opravě. 
V takovém případě doba splatnosti faktury nezačala běžet a doba splatnosti nové opravné 
faktury počne běžet od samého počátku až ode dne doručení faktury kupujícímu.  

8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZoDPH tzv. 
nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 
příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 
(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 
plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. 
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se 
považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o 
provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný 
doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této dohody v případě, že poskytovatel 
zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehlivého plátce. 
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V. Změny dohody a komunikace smluvních stran  

1. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k dohodě vzestupně číslovanými 
počínaje číslem 1 a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu dohody 
nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 
komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této dohody, konkretizace plnění, 
potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné 
spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-
mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání uvedenými v úvodních ustanoveních 
této dohody. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku dohody nebo dílčí 
smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující. 

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho 
kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové 
změně. Řádným doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně zástupce 
pro věcná jednání a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě.  

VI. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci kupujícího 
dle předchozího článku této dohody nebo jiné prokazatelně pověřené osobě kupujícího).  

2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:  

a) faktické, řádné a včasně předání zboží kupujícímu (včetně příslušenství a dokladů 
potřebných pro řádné užívání zboží); 

b) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 
současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího odstavce tohoto článku 
dohody. 

4. Prodávající současně s odevzdáním zboží poskytuje kupujícímu licence k užití softwaru 
dodávaného k řádnému užívání zboží, a to na dobu trvání majetkových práv prodávajícího, 
bez místního a množstevního omezení. Není-li prodávající držitelem těchto práv, je povinen je 
kupujícímu poskytnout ve stejném rozsahu v podobě podlicence. Prodávající je povinen spolu 
s příslušným software dodat kupujícímu rovněž písemné potvrzení držitele autorských 
majetkových práv prokazující poskytnutí licencí ve smyslu tohoto odstavce smlouvy 
kupujícímu. Kupující není povinen licenci využít. 

VII. Odevzdání zboží 

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem 
protokolu o odevzdání zboží, který tvoří nedílnou součást této dohody jako příloha a jenž musí 
být součástí faktury (dále jen jako „protokol o odevzdání“). Kupující je oprávněn odmítnout 
převzetí zboží, které není v souladu s touto dohodou. V takovém případě smluvní strany 
sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí zboží 
kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí, 
počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou povinnost z této 

 



 

 7 / 24

dohody až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a provedení) dle této 
dohody. 

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží (včetně jeho jednotlivých součástek a veškerého 
příslušenství) je nové, nepoužívané a odpovídá platným právním předpisům, českým 
technickým normám (ČSN), dokumentaci výrobce ke zboží a má platné prohlášení o shodě. 
Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.  

2. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak, poskytuje prodávající na zboží záruku za jakost v délce 48 
měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za 
jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke 
svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této dohodě a zachová si vlastnosti touto 
dohodou vymezené, popř. obvyklé. 

3. Součástí záruky je rovněž poskytování záruční podpory po dobu stanovenou dle této smlouvy 
a dostupné v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 17: 00 hod.  

4. Záruční podpora bude poskytována následujícími způsoby: 

a) telefonická a e-mailová konzultace; 

b) zásah servisního technika v místě plnění. 

5. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu výskyt vady na zboží včetně popisu jejích projevů 
bez zbytečného odkladu po zjištění této vady, a to telefonicky nebo e-mailem na kontaktní 
údaje uvedené v příslušné dílčí smlouvě. Prodávající je povinen přijetí tohoto oznámení 
neprodleně potvrdit písemně na e-mailovou adresu zástupce pro věcná jednání dle příslušné 
dílčí smlouvy a zároveň dohodnout s kupujícím termín a způsob odstranění vady v závislosti 
na jejím charakteru.  

6. Je-li oznámená vada takové povahy, že se v okamžiku jejího oznámení jeví zásah servisního 
technika v místě plnění jako nezbytný, zavazuje se prodávající realizovat tento zásah 
nejpozději nejbližší pracovní den následující pod ni, kdy kupující vadu oznámil.  

7. O provedení případného servisního zásahu jsou smluvní strany povinny sepsat protokol o 
poskytnutí plnění. Ustanovení čl. VII. této smlouvy se v tomto případě užijí přiměřeně. 

8. Prodávající je povinen po dobu záruky za jakost bezplatně odstranit vadu dodáním nového 
zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle 
povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po 
jejím oznámení kupujícím. Právo volby konkrétního způsobu odstranění vady je na kupujícím. 
V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním 
chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit 
sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od dohody v odpovídajícím rozsahu.  
Ustanovení o sankcích dle rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

9. Výše uvedená ustanovení tohoto článku této dohody se přiměřeně použijí i na vady 
dokumentace zboží.  

IX. Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Práva a povinnosti kupujícího: 
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a) kupující je povinen předávat prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje, které má 
kupující a které jsou nutné k tomu, aby prodávající mohl poskytovat plnění podle konkrétní 
dílčí smlouvy; 

b) kupující se zavazuje zodpovídat dotazy prodávajícího ve vztahu k předmětu plnění podle 
této dohody a konkrétní dílčí smlouvy, a to do 2 dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak; 

c) bude-li třeba, vyvine kupující přiměřené úsilí poskytnout prodávajícímu všechny potřebné 
informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné, k zajištění řádného plnění 
prodávajícího, podle této dohody nebo dílčí smlouvy; 

d) kupující má právo žádat od prodávajícího předložení dokladů prokazujících splnění 
kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, a to 
v souladu se ZZVZ. 

2. Práva a povinnosti prodávajícího: 

a) prodávající je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto dohodou a každou 
dílčí smlouvou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy kupujícího a 
zdržet se veškerého jednání, které by mohlo kupujícího jakýmkoliv způsobem poškodit; 

b) prodávající bude poskytovat záruční podporu vymezenou v této dohodě nebo v dílčí 
smlouvě po celou dobu účinnosti dohody; 

c) prodávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, 
které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou 
k prodávajícímu ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto dohodou a konkrétní dílčí 
smlouvou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení této dohody nebo konkrétní dílčí 
smlouvy, má se za to, že porušení způsobil sám prodávající. 

X. Sankce  

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok 
kupujícího na náhradu případné škody v plné výši. 

2. Bude-li prodávající v prodlení s plněním ze záruky dle čl. VIII., odst. 3 až 7 této dohody, je 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné 
výši. 

3. Bude-li prodávající v prodlení s plněním ze záruky dle čl. VIII., odst. 8 této dohody, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši. 

4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat 
na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.  

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty. 
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XI. Ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy 

Ukončení rámcové dohody 

1. Tato dohoda zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou 
smluvních stran, (3) výpovědí, (4) odstoupením, anebo (5) vyčerpáním finančního limitu dle této 
dohody. 

2. K ukončení dohody písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran 
učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být 
vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této 
rámcové dohody a dílčích smluv.  

3. Tato dohoda může být písemně vypovězena kupujícím i bez uvedení důvodu s výpovědní 
dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

4. Pokud prodávající odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu 
řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému 
pokusu o doručení. 

5. Kterákoli smluvní strana má právo od této dohody písemně odstoupit, pokud došlo 
k odstoupení od dílčí smlouvy nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek 
majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou 
osobou. 

a) kupující má dále právo odstoupit: 

• je - li prodávající v průběhu trvání dohody prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;  

• pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení 
s uzavřením dílčí smlouvy; 

• pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení 
s dodáním zboží dle dílčí smlouvy; 

• pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení 
s plněním ze záruky dle čl. VIII. této dohody; 

b) prodávající má právo dále odstoupit: 

• pokud se kupující nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení 
s úhradou dlužné částky po dobu delší než patnácti dnů pro každý jeden z případů 
prodlení. 

Ukončení dílčí smlouvy 

6. Dílčí smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou 
smluvních stran, (3) odstoupením. 

7. K ukončení dílčí smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních 
stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání 
vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy.  
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8. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou 
smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je 
právnickou osobou.  

a) kupující má dále právo odstoupit: 

• je – li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

• pokud se prodávající ocitl v prodlení s dodáním zboží dle dílčí smlouvy a toto 
prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;  

• pokud se prodávající ocitl v prodlení s plněním ze záruky dle čl. VIII. a toto prodlení 
neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;  

b) prodávající má dále právo odstoupit: 

• pokud se kupující ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstranil 
ani po písemné výzvě prodávajícího k úhradě. 

9. Obecné podmínky ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy: 

a) rámcovou dohodu ani kteroukoliv uzavřenou dílčí smlouvu není žádná ze smluvních stran 
oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této 
dohodě.  

b) účinky odstoupení od rámcové dohody a dílčí smlouvy nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za 
doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání. 

c) odstoupením od rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení této 
dohody, resp. dílčí smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady 
škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti 
této dohody. 

d) při předčasném ukončení rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy jsou smluvní strany 
povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a 
vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této dohody i z konkrétních 
dílčích smluv. 

XII. Doba platnosti a účinnosti dohody 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu 48 měsíců, počínaje dnem její účinnosti.  

2. Po uplynutí doby účinnosti dohody již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné zakázky na 
uzavření dílčích smluv. Platnost dílčích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti 
dohody a všechny jejich podmínky a odkazy na dohodu nejsou uplynutím doby účinnosti 
dohody dotčeny. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Kupující má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu se zadávacím řízením a podle této 
dohody. 

3. Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími 
v České republice obecně závaznými právními předpisy.  

4. Pokud není v dohodě výslovně uvedeno jinak, pak je čas dle této dohody počítán 
v kalendářních dnech. 

5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami z této dohody nebo v souvislosti s ní, 
v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, si smluvní strany jako obecný soud sjednávají soud místně příslušný 
podle sídla kupujícího. 

6. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu 
s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu včetně všech jejích změn a dodatků 
a dílčích smluv, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam 
poddodavatelů prodávajícího veřejné zakázky. 

7. Tato dohoda je vyhotovena ve dvanácti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
každý prodávající a dva kupující.  

8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, kterou uzavírají na 
základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

9. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění 
z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby 
podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o 
zrušení dohody a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 
ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

10. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího 
podepsání oběma smluvními stranami. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku 
specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve 
smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření dohody náhradu škody. 

11. Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru 
smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud dohodu uveřejní v registru smluv 
prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této dohody bez zbytečného odkladu. 
Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 
ustanovení rámcové dohody. 
 

12. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:  

Příloha – Specifikace zboží vč. tabulky pro výpočet nabídkové ceny 
Příloha – Vzor dílčí smlouvy vč. protokolu o odevzdání 
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V Praze dne …………………….. 

 

 

V ………………… dne ………………………. 

Za kupujícího 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

Za prodávajícího 1 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 
 
 

V …………………. dne …………………………. 

 

 

Za prodávajícího 2 
XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX  
 
 
 

V ……………………dne………………………… 

 

Za prodávajícího 3 
XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 
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V ………………… dne ………………………… 

. 

 

Za prodávajícího 4 
XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

V …………………… dne ………………………. 

 

 

Za prodávajícího 5 
XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 
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PŘÍLOHA – SPECIFIKACE ZBOŽÍ VČ. TABULKY PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY 

 
PC – I. typ SFF 
 
Konfigurace Minimální požadovaná konfigurace  

Case 
nízký desktop typu Small Form Factor  
s aktivním PFC zdrojem min. 180W s účinností 85% (80Plus) 
s možností beznástrojové výměny komponent PC 

Procesor    
CPU s výkonem min. 9400 bodů v testu Passmark CPU Mark (jako 
referenční procesor je Intel i5-9500) na základě údajů ze dne 
7.7.2020 

Chipset   s podporou DDR4 pamětí v režimu dual channel, 
Paměť   8GB (DDR4), rozšiřitelné na 64GB 
Pevný disk 256GB SSD M.2 PCIe možnost rozšíření o další dva disky  
Klávesnice   klávesnice pro Windows cz 
Myš optická 2 tlač. s kolečkem 
Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet 

Zabezpečení 
zadavatel požaduje čidlo detekce otevření šasí , příprava pro 
mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné 
obdobné řešení 

Optická zařízení Integrovaná DVD+/-RW 
Grafika Integrovaná grafická karta 
Audio   integrované 
Rozšiřující sloty             min. 1x PCI Express x16 v. 3.0 a 1x PCI Express x1 v. 3.0 

Porty 

4x USB 3.0 
4x USB 2.0 
1x USB-C 
1x RJ 45  
3 video výstupy z toho alespoň dva digitální pro připojení monitoru 
audio in + audio out  
konektor na sluchátka a mikrofon  
volitelně 1x serial, 2x PS/2  
volitelně integrovaná čtečka SD karet 

Reproduktor integrovaný 
Informační stránka o 
technických 
parametrech produktu 
(Internet) 

www adresa 
  

Hladina hluku měřená 
dle ISO 7779 a 
deklarovaná dle ISO 
9296: 

LpAm = max.30 dBA v klidovém režimu  
doložit s příslušným protokolem protokolem z měření, nebo odkazem 
na www stránky výrobce  

Bezpečnost / správa 

TPM čip verze min. 2.0,s certifikací TCG, 
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu heslem, 
BIOS boot password - možnost vázat nabootování PC na povinnost 
zadat heslo, 
možnost zablokování bootu PC z DVD, z USB portů, 
možnost bootování operačního systému z disketové mechaniky, CD, 
DVD či USB disku 
připojených přes rozhraní USB, 
možnost diagnostiky a vzdálené správy počítače min. DMI 2.0,  
podpora vzdálené konzole (Keyboard-Video-Mouse) na HW úrovni 
(dostupná v každém okamžiku včetně bootu a POST včetně 
možnosti vstoupit do BIOSu) 

další Certifikát ENERGY STAR 
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PC – II. typ TWR 

Konfigurace Minimální požadovaná konfigurace  

Case s aktivním PFC zdrojem min. 250W, s účinností 85% (80Plus) 
s možností beznástrojové výměny komponent PC 

Procesor    
CPU s výkonem min. 9400 bodů v testu Passmark CPU Mark (jako 
referenční procesor je Intel i5-9500) na základě údajů ze dne 
7.7.2020 

Chipset   s podporou DDR4 pamětí v režimu dual channel 
Paměť   8GB (DDR4), rozšiřitelné na 64GB 
Pevný disk 256GB SSD M.2 PCIe možnost rozšíření o další dva disky  
Klávesnice klávesnice pro Windows cz 
Myš optická 2 tlač. s kolečkem 
Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet 

Zabezpečení 
zadavatel požaduje čidlo detekce otevření šasí , příprava pro 
mechanické zabezpečení lankem se zámkem či případné jiné 
obdobné řešení 

Optická zařízení     DVD+/-RW 
Grafika integrovaná 
Audio integrované 
Rozšiřující  
sloty min. 3x PCIe, z toho min. 1x PCI Express x16 a 1x PCI Express x1 

Porty 

4x USB 3.0 
4x USB 2.0 
1x USB-C 
1x RJ 45  
3 video výstupy z toho alespoň dva digitální pro připojení monitoru 
audio in + audio out  
konektor na sluchátka a mikrofon  
volitelně 1x serial, 2x PS/2  
volitelně integrovaná čtečka SD karet 

Reproduktor Integrovaný 
Informační stránka o 
technických 
parametrech produktu 
(Internet) 

www adresa 

Hladina hluku měřená 
dle ISO 7779 a 
deklarovaná dle ISO 
9296: 

LpAm = max.30 dBA v klidovém režimu  
doložit s příslušným protokolem protokolem z měření, nebo odkazem 
na www stránky výrobce 

Bezpečnost / správa 

TPM čip verze min. 2.0,s certifikací TCG, 
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu heslem, 
BIOS boot password - možnost vázat nabootování PC na povinnost 
zadat heslo, 
možnost zablokování bootu PC z DVD, z USB portů, 
možnost bootování operačního systému z disketové mechaniky, CD, 
DVD či USB disku 
připojených přes rozhraní USB, 
možnost diagnostiky a vzdálené správy počítače min. DMI 2.0,  
podpora vzdálené konzole (Keyboard-Video-Mouse) na HW úrovni 
(dostupná v každém okamžiku včetně bootu a POST včetně 
možnosti vstoupit do BIOSu) 

další Certifikát ENERGY STAR 
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TFT Monitor 
 
Minimální požadované hodnoty 
Viditelná úhlopříčka (diagonálně) min. 23“  
Úhel pohledu min. 178° horizontálně/178° vertikálně   
Technologie monitoru IPS 
Jas min. 250 cd/m2 
Kontrast min. 1000:1 
Rychlost odezvy: max. 6 ms  
Možnost výškového a horizontálního nastavení 
Podpora min. 16.7 miliónu barev 
Režimy rozlišení : min. 1920 x 1080 při frekvenci 60HZ 
Vstupy: 1x DisplayPort, 1x HDMI,1x VGA 
Integrovaný USB 3.0 rozbočovač ( min. 2x USB 3.0 ) 
Možnost přídavných reproduktorů 
Certifikát ENERGY STAR 

  
PC I+II společné 
 
Požadované softwarové vybavení: 
Utilita pro automatické stahovaní vendor certified driverů z webu výrobce 
Monitorování teploty ve skříni 

 
Další požadované vlastnosti: 
Certifikát EPEAT Silver nebo obdobný 
Stejný sw image pro všechna provedení skříní   
Možnost vypnutí všech USB portů po síti 
Vzdálená diagnostika HW musí být funkční i při poškozeném či nefunkčním OS (podpora 
standardu ASF 2.0) 
Garance životního cyklu modelové řady 12 měsíců 
Dostupnost totožných náhradních dílu 5 let po ukončení výroby 

 
Operační systém: 
 
Požadované 
Operační systém Windows 10 Professional 64 bit, OEM CZ  

  
Záruční podmínky: 
 
Požadované 
U obou 
konfigurací PC a 
monitoru 

Záruka 4 roky, SLA 9x5, servisní zásah následující pracovní den od 
nahlášení závady v místě instalace 

U TFT monitoru záruka včetně podsvícení, 
výměna při jednom vadném pixelu 

 
Ostatní 
 
Požadované 
PC i monitor (možné dodat od různých výrobců) 

 
NOTEBOOK – I. typ 14´´ 
 
Konfigurace Minimální požadované hodnoty 

Tělo Kovové provedení (slitiny kovů, hliník, hořčík) nebo šasi z uhlíkových 
vláken nebo skelných vláken 
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Displej širokoúhlý od 14,0“ do 15´´ matný; integrovaná web kamera HD 
s fyzickou krytkou 

Rozlišení displeje FULL HD 1920x1080 
Deklarovaný jas 
displeje 

min. 400 nitů (cd/m2) 

Technologie 
displeje 

IPS 

Procesor mobilní CPU s výkonem min. 6450 bodů v testu Passmark CPU Mark 
(jako referenční procesor je Intel i5-8365U) 

Čipová sada Integrovaná s procesorem 

RAM 8 GB DDR4 2400MHz, 
Rozšiřitelné na 32 GB 

HDD min. 256 GB SSD M.2 NVMe 

Grafika Integrovaná grafická karta, 
podpora až třímonitorového zobrazování 

Síťová karta Gigabitová integrovaná 10/100/1000Mbit/s, podpora Wake on Lan 
Grafický výstup  1x HDMI 

Audio integrovaná zvuková karta (porty in / out nebo kombinovaný) Stereo 
reproduktory a integrovaný mikrofon 

Klávesnice podsvícená, US/CZ odolná proti polití; touchpad 

Rozhraní 
RJ-45; min. 2x USB 3.0 z toho alespoň jeden USB nabíjecí port a 
alespoň jeden USB-C (ThunderboltTM 3), dedikovaný dokovací konektor 
(nikoliv USB-C) , audio konektor 

Bezdrátové 
technologie 

interní WiFi 802.11 ax, interní  Bluetooth 5.0; 
4G modul pro SIM kartu 

Zabezpečení 
interní čtečka karet Smart Card, Technologie TPM verze min. 2.0,s 
certifikací TCG 
 

Bezpečnost / 
správa 

zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu heslem, 
BIOS boot password - možnost vázat nabootování PC na povinnost zadat 
heslo, 
možnost zablokování bootu PC z DVD, z USB portů, 
možnost bootování operačního systému z disketové mechaniky, CD, 
DVD či USB disku 
připojených přes rozhraní USB, 
možnost diagnostiky a vzdálené správy počítače min. DMI 2.0,  
podpora vzdálené konzole (Keyboard-Video-Mouse) na HW úrovni 
(dostupná v každém okamžiku včetně bootu a POST včetně možnosti 
vstoupit do BIOSu), řešení pro uzamčení notebooku společně s dokovací 
stanicí 

Operační systém Windows 10 Pro 64bit OEM CZ 

Baterie minimálně 50WHr, 
výdrž alespoň 9h 

Hmotnost  maximálně 1,60 kg 
Brašna na 
notebook 

barva černá, hmotnost do 1kg, pro notebooky 14 palců 

Záruka min. 48 měsíců NBD, SLA 9x5 a servisní zásah nejpozději následující 
pracovní den po nahlášení závady v místě instalace.  

Docking station musí být od stejného výrobce 
 
NOTEBOOK – II. typ 15´´ 
 
Konfigurace Minimální požadované hodnoty 

Tělo Kovové provedení (slitiny kovů, hliník, hořčík) nebo šasi z uhlíkových 
vláken nebo skelných vláken 

Displej širokoúhlý, od 15“ do 16´´ matný, integrovaná web kamera s fyzickou 
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krytkou 
Rozlišení displeje FULL HD 1920x1080 
Deklarovaný jas 
displeje 

min. 400 nitů (cd/m2) 

Procesor mobilní CPU s výkonem min. 6450 bodů v testu Passmark CPU Mark 
(jako referenční procesor je Intel i5-8365U) 

Čipová sada Integrovaná s procesorem 

RAM 8 GB DDR4 2400MHz, 
Rozšiřitelné na 32 GB 

HDD min. 256 GB SSD M.2 NVMe 
optická mechanika Volitelně externí DVDRW 

Grafika Integrovaná grafická karta, 
podpora až třímonitorového zobrazování 

Síťová karta Gigabitová integrovaná 10/100/1000Mbit/s, podpora Wake on Lan 
Grafický výstup  1x HDMI 

Audio integrovaná zvuková karta (porty in / out nebo kombinovaný) Stereo 
reproduktory a integrovaný mikrofon 

Klávesnice US/CZ odolná proti polití; touchpad, numerická klávesnice 

Rozhraní 
RJ-45; min. 2x USB 3.0 z toho alespoň jeden USB nabíjecí port a 
alespoň jeden USB-C (ThunderboltTM 3), dedikovaný dokovací konektor 
(nikoliv USB-C) , audio konektor 

Bezdrátové 
technologie 

Interní WiFi 802.11 ax, interní  Bluetooth 5.0, 4G modul pro SIM kartu 

Zabezpečení interní čtečka karet Smart Card, Technologie TPM verze min. 2.0,s 
certifikací TCG 

Bezpečnost / 
správa 

zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu heslem, 
BIOS boot password - možnost vázat nabootování PC na povinnost 
zadat heslo, 
možnost zablokování bootu PC z DVD, z USB portů, 
možnost bootování operačního systému z disketové mechaniky, CD, 
DVD či USB disku 
připojených přes rozhraní USB, 
možnost diagnostiky a vzdálené správy počítače min. DMI 2.0,  
podpora vzdálené konzole (Keyboard-Video-Mouse) na HW úrovni 
(dostupná v každém okamžiku včetně bootu a POST včetně možnosti 
vstoupit do BIOSu), řešení pro uzamčení notebooku společně 
s dokovací stanicí 

Operační systém Windows 10 Pro 64bit OEM CZ 
Baterie min. 50 W/h 
Hmotnost včetně 
baterie 

maximálně 1,90 kg 

Informační stránka 
o technických 
parametrech 
produktu (Internet) 

www adresa 

Brašna na 
ultrabook 

barva černá, hmotnost do 1kg, pro notebooky 15,6 palce 

Záruka min. 48 měsíců NBD, SLA 9x5 a servisní zásah nejpozději následující 
pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. 

Docking station musí být od stejného výrobce 

 
DOCKING STATION (pro notebook typu I. ) 
 
Konfigurace Minimální požadované hodnoty 

Docking 
stanice 

připojení poskytující HD video kvalitu signálu na dva monitory, dva video 
výstupy z toho dva digitální , min. 4x USB 3.0, Gigabit Ethernet 
zařízení musí obsahovat vlastní napájení, podporu pro OS Win 10 a musí být 
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uzamykatelné. 

Připojení systémový konektor v těle notebooku 
Ostatní notebook i docking station od stejného výrobce 

 
DOCKING STATION (pro notebook typu II.) 
 
Konfigurace Minimální požadované hodnoty 

Docking 
stanice 

připojení poskytující HD video kvalitu signálu na dva monitory, dva video 
výstupy z toho dva digitální, min. 4x USB 3.0, Gigabit Ethernet 
zařízení musí obsahovat vlastní napájení, podporu pro OS Win 10 a musí být 
uzamykatelné. 

Připojení systémový konektor v těle notebooku 
Ostatní notebook i docking station od stejného výrobce 

 
 

Power Systems s.r.o. 
 

Název 

Cena v Kč/ks bez 

DPH 

Předpokládané 

množství - ks 

Cena celkem v 

Kč bez DPH 

PC-I. typ SFF X XXX,XX Kč 300 X XXX XXX,XX Kč 

PC-I. typ TWR X XXX,XX Kč 150 X XXX XXX,XX Kč 

TFT Monitor X XXX,XX Kč 1000 X XXX XXX,XX Kč 

Notebook - I. typ 14" XX XXX,XX Kč 950 XX XXX XXX,XX Kč 

Notebook - II. typ 15" XX XXX,XX Kč 50 XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu I.  X XXX,XX Kč 950 X XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu II. X XXX,XX Kč 50 XX XXX,XX Kč 

        

Cena celkem v Kč bez DPH     25 453 650,00 Kč 

Sazba DPH v %     21% 

Výše DPH v Kč     5 345 266,50 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH     30 798 916,50 Kč  

 
XANADU a.s. 
 

Název 

Cena v Kč/ks bez 

DPH 

Předpokládané 

množství - ks 

Cena celkem v 

Kč bez DPH 

PC-I. typ SFF XX XXX,XX Kč 300 X XXX XXX,XX Kč 

PC-I. typ TWR XX XXX,XX Kč 150 X XXX XXX,XX Kč 

TFT Monitor X XXX,XX Kč 1000 X XXX XXX,XX Kč 

Notebook - I. typ 14" XX XXX,XX Kč 950 XX XXX XXX,XX Kč 

Notebook - II. typ 15" XX XXX,XX Kč 50 XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu I.  X XXX,XX Kč 950 X XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu II. X XXX,XX Kč 50 XX XXX,XX Kč 

        

Cena celkem v Kč bez DPH     26 997 000,00 Kč 

Sazba DPH v %     21% 

Výše DPH v Kč     5 669 370,00 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH     32 666 370,00 Kč 



 

 20 / 24

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 
 

Název 

Cena v Kč/ks bez 

DPH 

Předpokládané 

množství - ks 

Cena celkem v 

Kč bez DPH 

PC-I. typ SFF XX XXX,XX Kč 300 X XXX XXX,XX Kč 

PC-I. typ TWR XX XXX,XX Kč 150 X XXX XXX,XX Kč 

TFT Monitor X XXX,XX Kč 1000 X XXX XXX,XX Kč 

Notebook - I. typ 14" XX XXX,XX Kč 950 XX XXX XXX,XX Kč 

Notebook - II. typ 15" XX XXX,XX Kč 50 XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu I.  X XXX,XX Kč 950 X XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu II. X XXX,XX Kč 50 XX XXX,XX Kč 

        

Cena celkem v Kč bez DPH     27 056 846,50 Kč 

Sazba DPH v %     21% 

Výše DPH v Kč     5 681 937,77 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH     32 738 784,27 Kč 

 
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 
 

Název 

Cena v Kč/ks bez 

DPH 

Předpokládané 

množství - ks 

Cena celkem v 

Kč bez DPH 

PC-I. typ SFF XX XXX,XX Kč 300 X XXX XXX,XX Kč 

PC-I. typ TWR XX XXX,XX Kč 150 X XXX XXX,XX Kč 

TFT Monitor X XXX,XX Kč 1000 X XXX XXX,XX Kč 

Notebook - I. typ 14" XX XXX,XX Kč 950 XX XXX XXX,XX Kč 

Notebook - II. typ 15" XX XXX,XX Kč 50 XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu I.  X XXX,XX Kč 950 X XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu II. X XXX,XX Kč 50 XX XXX,XX Kč 

        

Cena celkem v Kč bez DPH     27 112 650,00 Kč 

Sazba DPH v %     21% 

Výše DPH v Kč     5 693 656,50 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH     32 806 306,00 Kč 

 
S&T CZ s.r.o. 
 

Název 

Cena v Kč/ks bez 

DPH 

Předpokládané 

množství - ks 

Cena celkem v 

Kč bez DPH 

PC-I. typ SFF XX XXX,XX Kč 300 X XXX XXX,XX Kč 

PC-I. typ TWR XX XXX,XX Kč 150 X XXX XXX,XX Kč 

TFT Monitor X XXX,XX Kč 1000 X XXX XXX,XX Kč 

Notebook - I. typ 14" XX XXX,XX Kč 950 XX XXX XXX,XX Kč 

Notebook - II. typ 15" XX XXX,XX Kč 50 XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu I.  X XXX,XX Kč 950 X XXX XXX,XX Kč 

Docking Station pro NB typu II. X XXX,XX Kč 50 XX XXX,XX Kč 
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Cena celkem v Kč bez DPH     27 341 450,00 Kč 

Sazba DPH v %     21% 

Výše DPH v Kč     5 741 704,50 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH     33 083 154,50 Kč 
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DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. [DOPLNIT] 

k rámcové kupní dohodě na dodávku PC, NB a příslušenství ze dne [DOPLNIT] (dále jen 
„rámcová dohoda“) 

 
KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ 

Český rozhlas  
sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
IČO: 45245053  DIČ: CZ45245053 
zastoupen: DOPLNIT 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

Doplnit název subjektu  
sídlem: DOPLNIT  
IČO: DOPLNIT  DIČ: CZDOPLNIT 
zastoupen: DOPLNIT 
bankovní spojení: DOPLNIT 

Zástupce pro věcná jednání:  
Doplnit jméno a příjmení 
tel.:  DOPLNIT 
e-mail: DOPLNIT 

Zástupce pro věcná jednání:  
Doplnit jméno a příjmení 
tel.:  DOPLNIT 
e-mail: DOPLNIT 

 
I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

1.  Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě, 
jímž je Určení předmětu plnění – věcné vymezení, počet kusů (jinak určené množství) (dále 
jen „zboží“) a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy. 

2. Technický popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

3. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání. 

II. DOBA PLNĚNÍ: 

1. Zboží bude kupujícímu odevzdáno nejpozději do: 
☐ DD.MM.RRRR 
☐ DOPLNIT  Zvolte položku. od účinnosti této smlouvy.  

III. MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Místem odevzdání zboží kupujícímu je Doplňte plnou adresu místa odevzdání zboží. 

IV. CENA PLNĚNÍ: 

1.  Cena zboží je určena nabídkou prodávajícího a činí  DOPLNIT,- Kč bez DPH. Cena s DPH 
činí DOPLNIT,- Kč. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou 
dohodou. Cena zboží je blíže rozepsána v příloze této smlouvy.  

2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 
související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, 
zabalení zboží). 

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 

1.  Má-li být tato smlouva uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění, zajistí její uveřejnění kupující a smlouva pak nabývá 
účinnosti datem uveřejnění. Nepodléhá-li smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá 
účinnosti datem akceptace prodávajícím dle předchozího odstavce. Smlouva se uzavírá na 
dobu do řádného splnění jejího předmětu a účelu. 

2.  Práva a povinnosti vzniklá z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, 
potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda. 

4. Vady zboží je kupující oprávněn v souladu s čl. VIII., odst. 5 rámcové dohody oznámit 
prodávajícímu na tel. číslo DOPLNIT nebo na e-mailovou adresu DOPLNIT. 

5. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru 
smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 
prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. 
Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních 
ustanovení rámcové dohody. 
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6. Nedílnou součástí této smlouvy je její: 
Příloha: Specifikace zboží; 
Příloha: Protokol o odevzdání. 
 
 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za kupujícího 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za prodávajícího 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ 

 
KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ 

Český rozhlas  
sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
IČ: 45245053  DIČ: CZ45245053 
zastoupen: DOPLNIT 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

Doplnit název subjektu  
sídlem: DOPLNIT  
IČ: DOPLNIT  DIČ: CZDOPLNIT 
zastoupen: DOPLNIT 
bankovní spojení: DOPLNIT 

Zástupce pro věcná jednání:  
Doplnit jméno a příjmení 
tel.:  DOPLNIT 
e-mail: DOPLNIT 

Zástupce pro věcná jednání:  
Doplnit jméno a příjmení 
tel.:  DOPLNIT 
e-mail: DOPLNIT 

I.  

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí kupní smlouvy č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] 
odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) 
následující zboží:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

1. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti 
a provedení.  

2. Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení, a přebírající 

z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží, strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, 

počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jeden. 

 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 
 
 

Za přebírajícího 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

 
 

Za předávajícího 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
 


