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Kupní smlouva  
 

 

 

Smluvní strany 

 

ČR - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

sídlo: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

za níž jedná: Mgr. Tomáš Vodný, ředitel 

IČO: 71009159 

DIČ:  

bankovní spojení: ČNB 

číslo účtu: 2829111/0710 

(dále jen „kupující“) na straně jedné  

a 

DC Computers s.r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 60668 

sídlo: Nádražní 42/82, Smíchov, 150 00 Praha 5  

za níž jedná: Ing. Petr Bořánek, jednatel   

IČO: 25680781  

DIČ: CZ25680781  

bankovní spojení: KB Praha 5  

číslo účtu: 19-8786440257/0100 

vyřizuje: Ing. Petr Bořánek  

adresa pro doručování korespondence: stejná jako sídlo společnosti  

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s ust. §  2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „OZ“),  tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

 

 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 10 ks PC včetně LCD monitorů a 100 ks LCD 

monitorů v sídle KHSSTC (dále jen „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena 

v příloze č. 1.  

2. Prodávající se zavazuje zboží podle přílohy č. 1 této smlouvy dodat a převést k němu na 

kupujícího vlastnická práva. 

3. Veškeré požadované zboží musí být nové a nepoužité. Tyto skutečnosti musí prodávající 

doložit jak při dodání zboží, tak při případných následných záručních opravách příslušnými 

doklady. 

4. Kupující se zavazuje zaplatit za řádně splněný předmět smlouvy prodávajícímu kupní cenu 

zboží dle čl. 3 této smlouvy. 
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Článek 2 

Doba a místo plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat celou dodávku zboží nejpozději do 31.12.2020. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2. 

3. Prodávající je povinen písemně (případně e-mailem nebo faxem) uvědomit určeného zaměstnance 

kupujícího uvedeného v čl. 4 odst. 2 této smlouvy nejméně 10 dnů předem o připravenosti 

provést dodávku zboží v místě plnění.  

 

 

Článek 3 

Cena 

1. Kupní cena zboží činí částku 593.500,- Kč bez DPH; DPH v sazbě 21% činí výši 124.635,- Kč, 

celková cena zboží včetně DPH činí 718.135,- Kč; (slovy: sedmsetosmnácttisícstotřicetpět 

korun). 

2. V celkové ceně jsou započteny též náklady na dopravné.  

 

 

Článek 4 

Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen předat zboží v dohodnuté době a místě plnění určenému zaměstnanci 

kupujícího pouze v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 hod.  

2. Určeným zaměstnancem kupujícího pro převzetí zboží je Mgr. Martin Kovanda, tel.: 

728 886 291, vedoucí oddělení provozně-organizačního. 

3. Prodávající je povinen k dodávce zboží vyhotovit ve třech výtiscích dodací list zboží  

a specifikovat v něm dodané zboží (např. výrobním číslem) a označit jej číslem této smlouvy 

uvedeným v jejím záhlaví. 

4. V případě řádného splnění předmětu smlouvy prodávajícím a po splnění všech jeho závazků 

stanovených touto smlouvou převezme určený zaměstnanec kupujícího zboží a následně podepíše 

dodací list. V případě, že prodávající neposkytne plnění řádně, zástupce kupujícího zboží 

nepřevezme.  

5. Jeden potvrzený výtisk dodacího listu obdrží kupující a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že 

jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu. 

 

 

Článek 5 

Platební a fakturační podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) až po řádném splnění 

předmětu smlouvy (viz čl. 1 této smlouvy) a po oboustranném podepsání dodacího listu (viz čl. 4 

této smlouvy).  

2. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího řádného doručení kupujícímu. Faktura se považuje za 

uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.    
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4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v 

souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění 

prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli. 

5. Kupující nebude poskytovat zálohové platby. 

 

 

Článek 6 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo se převádí z prodávajícího na kupujícího okamžikem řádného převzetí zboží 

zástupcem kupujícího a oboustranným podpisem dodacího listu dle čl. 4 této smlouvy. Tímto 

rovněž přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

 

 

Článek 7 

Záruka za jakost zboží 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců 

od okamžiku oboustranného podpisu dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu odstraňování 

reklamované vady.  

2. Vady v záruce za jakost uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně po zjištění 

vady na zboží tel. 603454853 nebo e-mailem na info@dccomp.cz společnosti DC Computers s.r.o. 

Okamžik doručení oznámení o vadách zboží v záruce za jakost je považován za okamžik uplatnění 

vzniklých vad. 

3. Prodávající se zavazuje převzít od kupujícího zboží k odstranění vady v záruce za jakost v místě 

plnění dle čl. 2 odst. 2 smlouvy a po odstranění vady předat kupujícímu v tomto místě plnění zboží 

zpět. Veškeré náklady prodávajícího spojené s odstraňováním vady zboží v záruce za jakost nese 

prodávající (tj. např. doprava do místa plnění apod.). 

4. Vady zboží v záruce za jakost budou odstraněny prodávajícím nejpozději do pátého pracovního 

dne od uplatnění vad prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán oprávněným 

zástupcem prodávajícího a zástupcem kupujícího protokol.  

 

 

Článek 8  

Vady zboží a nároky z vad zboží 

1. Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 

 

Článek 9 

Sankce 

1. V případě, že prodávající nesplní předmět smlouvy v dohodnuté lhůtě, je povinen kupujícímu 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním uplatněných vad je prodávající povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok  

z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. 

 

mailto:info@dccomp.cz


4 

 

 

 

Článek 10 

Zvláštní ujednání 

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 

osob. 

 

 

Článek 11 

Zánik smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah se ruší: 

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně  
a prokazatelně vynaložených nákladů, 

b) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s 
tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neposkytnutí řádného plnění předmětu smlouvy s prodlením delším než  

15 kalendářních dnů, 

- prodlení s odstraněním uplatněné vady v záruce za jakost delším než 30 kalendářních dnů, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vyhlášení insolvenčního řízení 

vůči majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči 

prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního 

řízení. 

  

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy v souladu s požadavky zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění podle § 5 tohoto zákona 

zajistí kupující. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, 

které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Příloha: Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. 

        

 

V Praze dne………………………….  V Praze dne ……………………..  

 

            

----------------------------------------------            ------------------------------------------                                

 za kupujícího                             za prodávajícího  

       Mgr. Tomáš Vodný                                                        Ing. Petr Bořánek 

                ředitel                                                                               jednatel  
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Příloha č. 1 

Podrobná specifikace požadovaných počítačových sestav 

 
Počítač Fujitsu Esprimo P758, zdroj E94+ 

Parametr Požadavek na funkcionalitu 
Splňuje 
ANO/NE 

Popis konkrétního 
splnění požadavku 

PROCESOR 

Min. 6x fyzické jádro, základní frekvence 
min. 2,8 GHz, min. 9250 b. PassMark – CPU 
Mark (dle http://cpubenchmark.net/) 

ano 
Intel Core i5-8400 
9263 bodů 

RAM – OPER. 
PAMĚŤ 

8 GB DDR4 (osazeno 1x 8GB) – 2666 MHz 
DIMM s možností rozšíření až na 64 GB, 
min. 4x DIMM 

ano 
 

HDD SSD, min. 256 GB NVMe ano 
SSD PCIe 256 GB M.2 
NVMe Highend 

SÍŤOVÁ KARTA Integrovaná Gigabit Ethernet ano  
GRAFICKÁ KARTA Libovolná vč. integrované ano   
AUDIO KARTA Libovolná vč. integrované ano   

VÝSTUPY I/O 

minimálně 13x USB (z toho min. 2x USB 
3.1, 2x USB 2.0 a 1x USB Type-C umístěné 
na přední straně case a min. 4x USB 3.0 a 
2x USB 2.0 umístěné na zadní straně case + 
2x interní USB 2.0); digitální graf. výstup 1x 
DVI-D a 2x Display port; 2x PS2 
(myš+klávesnice); audio in+out na předním 
i zadním panelu; možnost osazení seriál 
port (RS-232) 

ano  

PCI-E SLOTY 

Min. 1x PCI-E 3.0x16, min 1x PCI-E 3.0x4 
(mech. x16), 1x PCI-E 3.0x1 všechny Full 
height, 1x M.2 slot na SSD NVMe 

ano   

OPERAČNÍ SYSTÉM Licence + load Windows 10 Pro 64 bit ano  

VZDÁLENÁ SPRÁVA 
Vzdálená správa pomocí Intel® Standard 
Manageability 

ano  

ZDROJ/SPOTŘEBA 
aktivní PFC zdroj max. 280 W s účinností 
min. 94% (při 50% zatížení) 

ano   

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ 

Micro Tower – s max. vnějšími rozměry 
180 x 305 x 380 mm, beznástrojový 
přístup, černá barva 

ano   

INTERNÍ ŠACHTY 
Interní min. 1x 2,5“ a 2x 3,5“ a externí min. 
1x 3,5“, 1x 5,25“ Slim a 1x 5,25“ standard 

ano  

MYŠ 

MYŠ Optická USB myš ano   
KLÁVESNICE 

KLÁVESNICE USB klávesnice CZ/SK ano   
OSTATNÍ POŽADAVKY 

ZÁRUČNÍ DOBA 

Min. 36 měsíců na celou sestavu. Oprava 
PC, klávesnice či myši v místě instalace 
s reakcí opravy do druhého následujícího 
pracovního dne od jejího nahlášení. 

ano TP 3y OS,9x5,2BD Rt 

POZNÁMKA 
Podpora prostřednictvím Internetu musí 
umožňovat stahování ovladačů a manuálů 

ano   

http://cpubenchmark.net/
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z internetu adresně pro konkrétní zadané 
sériové číslo zařízení.  
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch 
v celé ČR, servisní střediska po celé ČR. 
Zadavatel požaduje nový a nepoužitý stolní 
počítač vhodný pro každodenní kancelářské 
použití, počítač i příslušenství od jedné 
značky výrobce. 

 
 

Monitor LCD Fujitsu Display B24-9 TS, EU 

Parametr Požadavek na funkcionalitu 
Splňuje 
ANO/NE 

Popis konkrétního 
splnění požadavku 

VELIKOST 

Přesná obchodní velikost 24", minimální 
úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8", 
poměr stran obrazu 16:9 

ano  

VLASTNOSTI 

Matný povrch zobrazovací plochy, výškově 
stavitelný, vertikální a horizontální 
polohovatelnost, funkce pivot, černá barva 

ano   

ROZLIŠENÍ Přesně 1920 x 1080 bodů ano   

TYP 
LED posvícení, pozorovací úhel minimálně 
178° vodorovně i svisle 

ano   

JAS Min. 250 cd/m2 ano   
DOBA ODEZVY Max. 5 ms  ano   
KONTRAST Statický kontrast 1000:1 ano   

MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

Min. 1x VGA, 1x Display Port, 1x HDMI; 
Min. 2x USB 3.1 pro downstream, 1x USB 
3.1pro upstream, interní repro min. 2x 2W; 
součástí dodávky je propojovací kabel pro 
přenos digitálního signálu mezi nabízenou 
sestavou a napájecí kabel 

ano  

OSTATNÍ POŽADAVKY 

ZÁRUČNÍ DOBA Min. 36 měsíců ano Collect & Return, 3y 

POZNÁMKA 

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v 
celé ČR, servisní střediska po celé ČR.  
Zadavatel požaduje nový a nepoužitý 
monitor vhodný pro každodenní kancelářské 
použití a od stejné značky výrobce jako 
počítač. 

ano   
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Rozpočet PC a LCD 

 

Materiál  m.j. Počet 
Cena za m.j. 

(bez DPH) 

Cena celkem (bez 

DPH) 

PC včetně LCD monitoru dle technické specifikace ks 10 23 850,00 238 500,00 Kč 

LCD monitor dle technické specifikace ks 100 3 550,00 355 000,00 Kč 

 

CELKEM bez DPH:  593 500,00 Kč 

DPH 21%: 124 635,00 Kč 

CENA CELKEM (včetně DPH): 718 135,00 Kč 

 


