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š koly technikou, poří zení  nových technologií  - Gymn ázium Jana

Palacha, Mělní k, Pod Vrch em 3421

Prodávají cí :
Se sí dlem:
lč o:
DlČ :
Zastoupený:
Zapsaný v obchodní  rejstří ku vedené m Krajským soudem v Ostravě, oddí l C, vlož ka
40340
Bankovní  spojení :
Cí slo ú č tu: 

í dále jen,,Prod ávalí cí ")

dále jen ,,smluvní  strany"

TATO KUPNÍ  SMLOUVA (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení  § 2o7g
a násl. zákona č , 8912012 Sb., obč anské ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále
jen,,Obč anský zákon í k")
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G
. Clánek l.

1, Tato Smlouva je uzaví rán 
Uvodní  ustanovení

zadávací hoří zení ..,ie"i",-',ffX j","",,§: fl 'i: i?: ť ffi i# : ,Tffili.Ji: ť
ii: [ í "irT: 'rT: jí :* "J: fi 

# ",l".r# ;ři,"rziumJanapalachá,ruělní r,poo
2' Předmě'",T,.:u" Smlouvy je povinnost Prodávají cí ho dodat Kupují cí m u Zbož í  dlesPecifikace (Pří loha č , 1) pio projekt s názuem ,,š roi" ; ; ; "; "ucnost,,, ktený byl
podpořen V rámci 21, výzvy MAs wnliJry-iRoP_středni sřov lll lntegrované horegionální ho

zakázka ..oJff; il: 'T."ryfl :# r"í iiffi?* ť u,: ,,ffi Í :n,: ; ; ;  j* ff
Program' ZboŽÍ  bude dodáno dle technt',J .o".,ntr." uu"JĚ'ři priloze č . 1 (dále jen"ZboŽÍ ") za ooaYtlek upravenyr.r, u zaaaraltcň poominkách na Veřejnou zakázku, v
nabí dce Podané  Prodávají cí m v rámc i zadávací ho ří zení  n" ú ".qn ou zakázkL) a za
podmí nek uvedených dálgv té to smlouvě a její ch pří lohách.
3' Tato veřejná zakázkamalé ho r9ls9.hlse ří dí Metodi.I í T pokynem pro oblast zadávání
zakázek p ro p ro9 ra m ové  ooo óó i zď i i:zóá.' řá ;  ;  i".,, Dota č n í  p ravid la'').4' Rozsah Předmětu smtouvY vymezený;ň č lánku smlouvy je pro prodávají cí ho

; ilffi: -'ilillffi: ril,: : ffi* i;# ; ; ;e ze strany xuňuji.iho, a to pouze za
VeŠ keré  změnY Předmětu smlouvy nebo jeho rozsah.u musí  biit pí semně odsouhlasenyoběm a sm luvn í m i stra n a m i p reo zápoe"i'í i"i'.ň'rl" ri.".".

Clánek ll.
1, Předmětem té to 

'T| :uuv i" oojl3o# iJ""TffiI "stí  
smtuvní ch stran souvisejí cí ch

řffii: lil.a 
instalaci 1zno'zÍ l specifikovaných u prilo." e. r té to smtouvy prodáva; icrnl

Prodávají cí  se zavazuje dodat a převé st vlastnické  právo k předmětů m uvedených
; ,i# i: : ,.; i j""?"': '; : ,J; [T_l;nl:* fr 'iL,r;* ,,n.),it^ ntzaněsleonaňou

, í ull',i"m 
Plnění  je GYmnázium Jana Palacha, Mělní k, pod Vrch em 3421, 276 01
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C!ánek lll.
Základní  povi n n osti Ku p ují cí ho

1. Kupují ci zaplatí  Prodávají cí mu kupní  cenu za Zbož í  v souladu s ustanovení mi č l. Vl
a Vll té to smlouvy.

2. Kupují cí  převezme Zbož í  v souladu s ustanovení mi č l. Vlll té to smlouvy v pří padě, ž e
bude odpoví dat specifikaci dle č l. l té to smlouvy a nebudou se na něm vyskytovat vady.

č tánek !v.
Základní  povinnosti Prodávají cí ho, záruka

1. Prodávají cí  prodá Kupují cí mu bezvadné  Zbož í , dle technické  specifikace uvedené
v pří loze č . 1 té to Smlouvy.

2. Prodávají cí  poskytuje na Zbož í  Kupují cí mu záruku v dé lce 24 měsí ců  ode dne podpisu

Protokolu pověřenýmizástupci obou smluvní ch stran, nevyplývá-li z té to smlouvy záruč ní
doba delš í .

3. Smluvní  strany se dohodly, ž e v pří padě, ž e Prodávají cí  neodstraní  Kupují cí m řádně

uplatněné  vady (vady, které  byly Prodávají cí mu pí semně oznámeny na kontaktní  adrese

/  e-mailu), které  se na Zbož í  vyskytnou po dobu trvání  poskytnuté  záruky, nejpozději do

30 dnů  od předání  (Zbož í ) do provozovny Prodávají cí ho, bude Kupují cí  oprávněn nechat

takovou závadu odstranit na náklady Prodávají cí ho j iným dodavatelem, přič emž  za tí mto

ú č elem bude oprávněn na náklady Prodávají cí ho pří sluš né  Zbož í  nechat přemí stit do

mí sta provozovny takové ho j iné ho dodavatele,

V pří padě výskytu neodstranitelných vad v záruóní  době, které  vš ak nebrání  řádné mu

už ivání  Zbož í ,je Prodávají cí  povinen nabí dnout Kupují cí mu přiměřenou slevu. V pří padě

výskytu neodstranitelné  vady Zbož í  v záruč ní  době, která brání  řádné mu už í vání  Zbož í ,
je Kupují cí  povinen nahradit vadné  Zbož í  zbož í m bezvadným.

4. Prodávají cí  předá Kupují cí mu Zbož í  v souladu s ustanovení mi č l. Vlll té to smlouvy.

č lánet V.
Prů vodní  doklady

J. Spolu se Zbož í m předá Prodávají cí  Kupují cí mu i:
a) návod k obsluze a ú drž bě v č eské m jazyce
b) záruč ní  listy
c) dalš í  potřebné  doklady váž í cí  se ke Zbož í

Bez těchto dokladů  nebude Zbož í  považ ováno za předané  a v tomto smyslu nepodepí š e

Kupují cí  Protokol.



EVROPSKÁ UN| E
Evropský fond pro regionální  rozrrcj

lntegrwaný re§ionální  operač ní  program

M lNlsTERsTVo
PRo MÍ sTNÍ
RozVoJ Č RG

ělánek V!.
Kupní  cena

2. Kupní  cena zahrnuje veš keré  daně, cla, poplatky a ostatní  dalš í  výdaje spojené

s realizací  té to smlouvy, vč etně veš kených nákladů  na dopravu Zbož í ,

1.

Název
Poč et
kusů

Předpokládaná
hodnota

(bez DPH)

Předpokládaná
hodnota
(vč . DPH)

Pracovní  stanice (poč í tač ,
LCD monitor, sluchátka,
operač ní  systé m, kancelářský
software)

17

228 004,00 Kč 275 884,84 Kč

Multilicence softwaru pro
výuku anglické ho a
německé ho iazvka

pro 450
ž áků

20 000,00 Kč 24 200,00 Kč

PC s výkonem pro viňuální
realitu

4
L286L2,o0Kč 155 620,52 Kč

Headset verze pro 1
28 875,00 Kč 34 938,75 Kč

Headset 3
55 629,00 Kč 67 311,09 Kč

pracovní  notebook 2
33 600,00 Kč 40 656,00 Kč

Access Point 1 45
73 485,00 Kč 88 916,85 Kč

Access Point 2 1
1 633,00 Kč 1975,93 Kč

Access Point 3 1
1821,00 Kč 2203,4IKč

Přepí nač  1 2

38 552,00 Kč 46 647,92 Kč

Přepí nač  2 2
15 404,00 Kč 18 638,84 Kč

Přepí nač  3 1
14 788,00 Kč 17 893,48 Kč

Přepí nač  4 3
11 970,00 Kč L4 483,70 Kč

Centrální  správa aktivní ch
prvků

1

3 570,00 Kč 4 3I9,7o Kč

Router /  Firewall 1
8 550,00 Kč 10 345,50 Kč

lnstalace a odborné  ož ivení
aktivní ch prvků  iako svsté mu 16 800,00 Kč 20 328,00 Kč

uprava datových rozvodů 175 980,00 Kč 212 935,80 Kč

Měří cí  pří stroj na datové
propoje a kabely

1

292,00 Kč 353,32 Kč

Celkem 857 565,00 Kč t o37 653,65 Kč
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3, Kupní  cenu lze měnit pouze v pří padě, ž e dojde v prů běhu realizace předmětu veřejné
zakázky ke změnám daňových předpisů  upravují cí  výš i sazby DPH.

č !ánek V!l.
Platební  podmí nky

1. Úhrada kupní  ceny bude provedena Kupují cí m ve prospěch Prodávají cí ho na základě
faktury (daňové ho dokladu) vystavené  Prodávají cí m. Splatnost faktury č iní  30 dnů  ode
dne její ho doruč ení  Kupují cí mu. Kupní  cena bude uhrazena bezhotovostní m převodem

na ú č et Prodávají cí ho uvedený v ú vodu smlouvy v č ásti věnované  identifikaci smluvní ch
stran.

2. O předání  a převzetí  Zbož í  Kupují cí mu bude mezi Kupují cí m a Prodávají cí m sepsán a

oběma stranami podepsán ,,Protokol o předání  Zbož í " (dále jen ,,Protokol"). Kopie
Protokolu tvoří  povinnou pří lohu faktury. V pří padě, ž e Zbož í  nebude dodáno
v poŽadované m množ ství , jakosti, nebo souč asně se vš emi doklady dle té to Smlouvy,
nemá Kupují cí  povinnost podepisovat Protokol.

3. Prodávají cí  je oprávněn vystavit fakturu až  po dodání  Zbož í  Kupují cí mu. Prodávají cí  se
zavazuje, ž e vedle nálež itostí  stanovených platnými právní mi předpisy, bude faktura
obsahovat č í selné  označ ení  a název té to Smlouvy, dále název a č í slo projektu, pro ktený

je Zbož í  nakupováno. Nedí lnou souč ástí  faktury bude jako pří loha i kopie Protokolu.

4. Nebude-lifaktura obsahovat výš e uvedené  ú daje a pří lohy, je Kupují cí oprávněn fakturu

vrátit Prodávají cí mu do 5 pracovní ch dnů  po její m obdrž ení , s uvedení m dů vodu vrácení .

Prodávají cí  je povinen fakturu podle charakteru nedostatků  bud' opravit, nebo nově

vystavit, Oprávněným vrácení m faktury přestává Kupují cí mu běž et pů vodní  lhů ta

splatnosti faktury a nová lhů ta splatnosti zač ne běž et okamž ikem doruč ení  nové  č i

opravené  pů vod ní  faktury.

5. Kupují cí  neposkytuje zálohy. Nárok na ú hradu faktury vzniká Prodávají cí mu po předání

Zbož í  bez vad, při souč asné m splnění  následují cí  podmí nky:

. budou vypořádány veš keré  pří padné  nároky Kupují cí ho vů č i Prodávají cí mu
vyplývají cí  z j iných ustanovení  té to smlouvy (smluvní  pokuty, nároky na náhradu
š kody).

a

. při předání  a převzetí  zbož í  bude sepsán a oběma stranami podepsán Protokol,
Uvedený oběma stranami podepsaný protokol je předpokladem pro vyú č tování
kupní  ceny a vystavení  odpoví dají cí  faktury a bude tvořit její  pří lohu.

6. Kupní  cenu uhradí  Kupují cí  formou bezhotovostní ho převodu na ú č et Prodávají cí ho

uvedený v záhlaví  kupní  smlouvy. Faktura musí  v pří loze obsahovat Protokoly o předání

a převzetí  Zbož í , podepsané  pověřenými zástupci Kupují cí ho a Prodávají cí ho. Dále musí

faktura obsahovat veš keré  nálež itosti daňové ho dokladu předepsané  pří sluš nými

právní mi předpisy, zejmé na zákonem é .23512004 Sb., o daniz přidané  hodnoty, ve znění
pozdějš í ch odpisů . Nebude-li faktura splňovat veš keré  nálež itosti daňové ho dokladu, jak

G
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je uvedeno výš e, nebo bude-li mí t j iné  závady v obsahu, je Kupují cí  oprávněn ji ve lhů tě
její  splatnosti Prodávají cí mu vrátit a Prodávají cí  je povinen vystavit Kupují cí mu fakturu

opravenou Č i doplněnou. V pří padě vrácení faktury Prodávají cí mu dle předcházejí cí  věty
se lhŮta splatnosti přeruš uje a nová lhů ta splatnosti poč í ná běž et od poč átku až  dnem
následují cí m po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňují cí  vš echny
nálež itosti dle zvláš tní ch právní ch předpisů  doruč ena Kupují cí mu.

č lánek vltl.
Dodací  podmí nky a oprávnění  zástupci smluvní ch stran

1 . Prodávají cí  předá Zbož í  Kupují cí mu a Kupují cí  převezm e Zbož í  od Prodávají cí ho v den
předání  a převzetí  Zbož í , na které m se smluvní  strany dohodnou.

2. LhŮta pro dodání  Zbož í  je 8 - 12 týdnů  od podpisu té to smlouvy. Mí sto plnění  je
Gymnázium Jana Palacha, Mělní k, Pod Vrchem3421,276 01 MěIní k.

3. Prodávají cí je povinen oznámit Kupují cí mu nejpozději 3 dny předem, kdy bude Zbož í
k převzetí . Kupují cí  je pak povinen v Prodávají cí m uvedené m termí nu dostavit se
k přejí mce.

4. Nebezpeč í  š kody na Zbož í  prodávané ho a kupované ho na základě kupní  smlouvy
přejde zProdávalí cí ho na Kupují cí ho převzetí m Zbož í  Kupují cí m.

5. Oprávněným zástupcem Kupují cí ho při převzetí  Zbož í  a ve věcech technických (dále
jen zástupcem Kupují cí ho") je:

a

Oprávněným zástupcem Kupují cí ho ve věcech smluvní ch je:

Oprávněnými zástupci Prodávají cí ho při předání  Zbož í  a ve věcech technických jsou:

Oprávněným zástupcem za Prodávají cí ho ve věcech smluvní ch je:

6. Vlastnické  právo keZbož í  přechází  na Kupují cí ho podpisem předávací ho Protokolu.

G
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č lánek lX.

Poruš ení  sm!uvní ch povinností

1, Smluvní  strany se dohodly na následují cí ch sankcí ch za poruš ení  smluvní ch
povinností :

a) Prodávají cí  se zavazuje uhraditzakaž dý den překroč ení  sjednané  doby plnění
smluvní  pokutu ve výš i 0,05 %  z celkové  kupní  ceny Zbož í  vč etně DPH uvedené  v č l, Vl
odst. 1 té to smlouvy za kaž dý i započ atý den prodlení ,

b) Prodávají ci se zavazuje uhraditzakaž dý den překroč ení  sjednané  doby
odstranění vady uvedené  v Zápisu dle č l. lV. bod 4. pí sm. a) té to smlouvy smluvní
pokutu ve výš i 0,05 %  z celkové  kupní  ceny Zbož í vč etně DPH uvedené  v č l. Vl odst. 1

té to smlouvy za kaž dý i započ atý den prodlení ,

c) Kupují cí  se zavazuje uhradit za kaž dý den překroč ení  sjednané ho termí nu
splatnosti ú plné  faktury ú rok z prodlení  ve výš i 0,0150Á z neuhrazené  č ástky do její ho
zaplacení .

2. Vlastnické  právo keZbož í  nabývá Kupují cí jejich převzetí m. Pokud Prodávají cí  nepředá
Zbož í  ve sjednané m termí nu, je povinen zaplatit Kupují cí mu smluvní  pokutu ve výš i 1000
Kč  za kaž dý i započ aty den prodlení  s dodání m předmětu plnění , Nárokování m, resp.
ú hradou té to smluvní  pokuty není  dotč eno právo Kupují cí ho na náhradu š kody; Kupují cí
je oprávněn domáhat se náhrady š kody přesahují cí  smluvní  pokutu.

3. V pří padě, ž e Prodávají cí  neodstraní  řádně uplatněné  vady dle č l. lV. odst. 3., je
povinen zaplatit Kupují cí mu smluvní  pokutu ve výš i 10 000 Ké zakaž dýjednotlivý pří pad,

4, Pro pří pad, ž e by Prodávají cí  poruš il j inou povinnost stanovenou v č l. lV. odst. 2, v č l.
V., je povinen zaplatit Kupují cí mu smluvní  pokutu 5000 Kč  zakaž dý jednotlivý pří pad.

č lánek X.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze pí semným oboustranně potvrzeným ujednání m výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě.

2. Nastanou-li u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plnění  smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteč né ho odkladu oznámit druhé  straně a vyvolat jednání  osob
oprávněných k podpisu smlouvy.

č lánek X!.

' Ukonč ení  smlouvy

1. Tato smlouva zaniká pí semnou dohodou smluvní ch stran nebo odstoupení m od
smlouvy.

2. V pří padě, ž e bude Prodávají cí v prodlení s realizací  předmětu té to smlouvy delš í m než
je uvedeno y č lánku Vlll. bodu 2 té to smlouvy, má se za to, ž e se jedná o podstatné
poruš ení  smluvní  povinnosti ze strany Prodávají cí ho, jež  zakládá mož nost Kupují cí ho
odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je Kupují cí  povinen Prodávají cí mu oznámit
pí semně.

S. Úeinty odstoupení  od smlouvy se netýkají  č l. lX. a č l, Xlll. té to smlouvy.

G
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č lánek XI l.

Doruč ování

1. Veš kerá oznámení  týkají cí  se smlouvy, dokumentů  se smlouvou souvisejí cí ch apod.
budou zasí lána druhé  smluvní  straně na adresu uvedenou v č ásti smluvní ch stran té to
smlouVy.

2. Smluvní  strany jsou povinny zajistit pří jem poš tovní ch zásilek doruč ovaných na
uvedené  adresy. Za doruč ení  zásilky se podle smlouvy budou považ ovat také  pří pady,
kdy poš ta zásilku vrátí , neboť  se adresát nezdrž oval na uvedené  adrese nebo odmí tl
zásilku z jaké hokoliv dů vodu převzí t, Dnem doruč ení  bude v takové m pří padě oznámení
poš ty odesí lateli o neú spěš né m doruč ení  zásilky.

3. V pří padě změny doruč ovací  adresy v prů běhu realizace předmětu smlouvy je dotč ená
smluvní strana povinna toto pí semně oznámit druhé  smluvní  straně,

č l. xlll.

Dalš í  ujednání

1. Prodávají cí je povinen uchovávat veš kerou dokumentaci souvisejí cí  s realizací  projektu
vč etně ú č etní ch dokladů  minimálně do konce roku 2031, pokud nestanovuje závazný
právní  předpis lhů tu delš í .

2, Prodávají cí  je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci souvisejí cí  s realizací  projektu zaměstnanců m, nebo
zmocněnců m pověřených orgánů  (CRR, MMR Č R, MF Č R, Nelvyš š í ho kontrolní ho ú řadu,
pří sluš né ho orgánu finanč ní  správy a dalš í ch oprávněných orgánů  státní  správy) a je
povinen vytvořit výš e uvedeným osobám podmí nky k provedení  kontroly vztahují cí  se k
realizaci projektu a poskytnout j im při provádění  kontroly souč innost,

3. Prodávají cí  bere na vědomí , ž e se podle ustanovení  § 2 pí sm, e) zákona č ,32012001
Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně něktených zákonů  (zákon o finanč ní
kontrole) stává osobou povinnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly. Prodávají cí  je
povinen zejmé na umož nit výkon veřejnoprávní  kontroly a poskytnout veš kerou potřebnou
souč innost poskytovateli dotace a vš em pří sluš ným orgánů m při výkonu jejich kontrolní ch
oprávnění . Toto ustanovení  platí také  pro vš echny poddodavatele Prodávají cí ho,

č lánek X!V.

závé reé ná ustanovení
1. Ustanovení  té to smlouvy se použ ijí  na vzájemné  vztahy mezi Prodávají cí m
á Kupují cí m, které  souvisejí  s prodejem Zbož í  Prodávají cí m Kupují cí mu a koupí  Zbož í
Kupují cí m od Prodávají cí ho.

2, Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a ú č innosti dnem
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění  smlouvy zajistí  Objednatel.

3, Jakýkoliv spor v souvislosti s touto smlouvou bude předmětem ří zení  před pří sluš nými
soudy Č eské  republiky, kteným se kaž dá ze smluvní ch stran zavazuje podří dit.

4. Pokud některé  ustanovení  té to smlouvy (zcela nebo zč ásti) je nebo se stane
nezákonné , neplatné  nebo nevymahatelné , zů stávají ostatní  ustanovení v plné m rozsahu
platné  a ú č inné .

G
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5. Prodávají cí  bere na vědomí , ž e Kupují cí je povinným subjektem dle zákona č . 106/1999
Sb., o svobodné m pří stupu k informací m, v platné m znění . Prodávají cí  souhlasí  s tí m, ž e
Kupují cí  mů ž e poskytovat informace dle výš e uvedené ho zákona č . 't06/1999 Sb.

6. Prodávají cí  bere na vědomí , ž e Kupují cí , jakož to veřejný zadavatel, uveřejní  podle §
219 ZZVZ na své m profilu tuto smlouvu vč etně jejich změn a dodatků , výš i skuteč ně
uhrazené  ceny za plnění  veřejné  zakázky, jež  je předmětem té to smlouvy, a pří padně
seznam subdodavatelů  Prodávají cí ho. Dále je Prodávají cí  povinen strpět uveřejnění  té to

Smlouvy, její ch pří padných dodatků  Kupují cí m dle zákona 34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti něktených smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

7. Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy je její  pří loha č . 't  , kterou je přesně specifikován
předmět té to smlouvy,

8. Tato smlouva se sepisuje v č eské m jazyce v pěti vyhotovení ch, znichž  tři obdrž í
Kupují cí  a dvě obdrž í  Prodávají cí .

9. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva byla uzavřena podle jejich skuteč né

a svobodné  vů le. Smlouvu přeč etli, s její m obsahem souhlasí , což  stvrzují  vlastnoruč ní mi
podpisy.

Technická specifikace (totož ná s pří lohou č . 4A zadávací  dokumentace)

Cenová kalkulace (totož ná s pří lohou č . 1A zadávací  dokumentace)

evnopsrÁ urute

Evropský fond pro regionálni rozvoj

lntrovaný regionální  operač ní  program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍ STNÍ
RoZVoJ Č R

Pří lohy:

Př. č , 1
Př. č .2

Mělní k, dne: '3 ,t- lat l
Kupují cí :

Gymnázium Jana Palacha, Mělní k

Ostrava,dne: p / J Jal4

Prodávají cí :

9





Pňloha č .1A

l KRYciLlsT NABí DKY

lzMR: ,,Vybavení  š koly technlkou, poří zenl nových technologil - Gymnázium Jana Palacha,

lělní k, Pod Vrchem 3,12't"

iást A,,Dodávka| T bch

2.í , Zadavatel

Název:

sí dlo:

lč :

Dlč :
osoba oprávněná Jednat jmé nem

zadavatele:
kontaktní  osoba:
Tel./ fax:
F-ň.ll.

} vmnázium Jana Palacha, Mělní k, Pod Vrchem 3421

)od Vrchem 3421,276 01 Mělní k

l95189,t7

)2495189í 7

2.2, Uchazeč
Název: +  M Partner, spol. s r.o.

Sí dlo/mí sto podnikání :

rel./ fax:

ýalchařská 3261117,70z UU Usrava

!-mail:

č : 26843935

)lč : ] 2699003336

soi§ová znač ka v obchodní m í eistňku: (aiský soud v ostravě, oddí l C, vlož ka 40340

osoba onrávněná iednat za uchazeč e:

koní ektní  osobe:

rel./ fax:

:-mail:
3. Nabí dková cena

Cena celkem bez DPřl: Samostatně DPH (sazba í 5% ):
samostatně DPH

(sazba21o/o| z

i
Cena celkem vč etně DPH:

857 565,00 Kč 180 088,65 Kč í  037 653,65 Kč

iabldková cena v bodu 3, uvedena

czK
reněná osoba ze uchazeč eiednat

Podpis oprávněné  osoby

ritul, jmé no, přljmenl

:unkce

-_* ] : \

§M,lffi§ilil""
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Pří loha č . aA Výzvy: Technická §pecifikace

Vybavení  š koly technikou, poří zení  nov,ých technologií  - Gymnázium

ruÁzrvveŘaruÉ znrÁzry:  I Jana 
Palacha, Mělní k, Pod Vrchem 3421

Č ást R ,,Dodávka tT techniky"

Veřejná zakázka malé ho rozsahu na dodávky (dále také  jen ,,YZ") zadávaná mimo rež im zákona č . L34/2Ol6 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále také  jen ,,LZYZ").

DODAVATEL:
Z+ M Partner, §pol. s r.o.

I č o/olč : 26843935 /  cZ699003336

sí oto:
Valchařská 3261l17,702 00 Ostrava

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA
DODAVATELE:

Zadavatelem uvedená specifikace a technické  parametry představují  minimální  pož adavky zadavatele na dodávku lT
technikn která je předmětem plnění  veřejné  zakázky s názvem ,,Dodávka !T techniky". Dodavatel mů ž e nabí dnout řeš ení
a zbož í  s lepš í mi parametry (v pří padě, ž e lze objektivně stanovit, ž e se jedná o parametry lepš í ), nikoliv s parametry
horš í mi (č i horš í  kvality), než  pož aduje zadavatel v zadávací ch podmí nkách. Zadavatel připouš tí  i j iná kvalitativně a

technicky obdobná řeš ení za podmí nky, ž e nesmí dojí t ke zhorš ení  pož adovaných parametrů . předmětem dodávky musí
býtzbož í  nové , originální , nesmí  být repasované  ani j inak sestavované  a upravované .
Dodavatel nesmí  v tabulce měnit, sluč ovat, přidávat nebo vypouš tět polož ky jednotllvých parametrů , které  obsahuje
Pří loha č . 44 Výzvy. Dodavatel vyplní  vš echny relevantní  polož ky v pravé m sloupci, když  v nich poskytne technické
informace o nabí zené m plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat sjinými nabí dkami.
V pří padě dodávek dodavatel napí š e také  název v,yirobce, typ a technické  označ ení uirobku.
Nepří pustná změna stanovené ho Krycí ho listu, tabulky Technická specifikace nebo poruš ení  dalš í ch pož adavků  znamená
nesplnění  pož adavků  zadavatele uvedených v zadávací ch podmí nkách s dů sledkem vyřazení  nabí dky a následné ho
vylouč ení  dodavatele z ú č asti ve uiběrové m ří zení  na danou VZ.

Předmět plnění  musí  být proveden plně v souladu s platnými právní mi předpisy, jakož  i v souladu se vš emi
pož adavky stanovenými zadavatelem v zadávací ch podmí nkách té to VZ.

Přeů nětem veřejné  zakázky je dodávka lT techniky.

1. Modernizace uč ebny rnipoč etní  techniky - 17 pracovní ch stanic (poč í tač , LCD monitor, sluchátka, operač ní
systé m, kancelářský software) +  dodávka, zapojení a pří prava na připojení  do sí tě š koly.

2. Multilicence softwaru pro výuku anglické ho a německé ho jazyka.

3. Virtuální  realita - 4 x sada (poč í tač  +  monitor +  software)
4. Virtuální  realita r 4 headsety, z toho 1 ve verzi PRO

5. 2 ks notebook

6. 45 ks Access Point 1

7. 1 ks Access Point 2

8. 1 ks Access Point 3

9. 2 ks Přepí nač  1

10.2 ks Přepí nač  2

11. 1 ks Přepí nač  3

12.3 ks Přepí nač  4

13. 1 ks Centrální  správa aktivní ch prvků

MlNlsTERsTVo
PRo Mí srruí
RozVoJ Č R
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14. Router /  Firewall

15. lnstalace a odborné  ož ivení aktivní ch prvků  jako systé mu

16. Úprava datornich rozvodů

17. Měří cí pří stroj na datové  propoje a kabely

sPEclFlKAcE zAKÁzKY

V levé  č ásti tabulky zadavatel uvádí  minimální  pož adované  parametry jednotlivých prvků .

Do pravé  č ásti tabulky vyplní  Dodavatel j í m nabí zené  konkré tní  parametry.

Pozn,:  Pokud Dodovatelzadar| : ; ",: : i",?ť ; :xii: ; : : ; ; : !: : ; : :n:T;: : i': : ,: : í ,,:xi,3ť ; !§,?:?uč ena z dalš í ho posouzení

Minimální  pož adované  parametry Dodavatelem nabí zené  parametry

1
17 pracovní ch

stanic

1x procesor - 6 jader x64 (CPU benchmark

min. 8140), paměť  min. 8GB, pevný disk SSD

min. 240 GB, grafická karta UHD, min.

1920x1080, skří ň SFF, záruka 3 roky.

LCD 23.8" antireflexní lPS, WLED podsví cenL

Full HD displej (1920 x 1080 bodů ), záruka 3

roky.

Kvalitní  headset přes hlavu, frekvenč ní  rozsah

30Hz-16kHz sluchátko, ovládání  na kabelu.

Mikrofon s technologií  "Clear Voice" pro č istý

záznam mluvené ho slova a potlač ení š umu

okolí . Pří vodní  kabel je dlouhý 2.5m,

zapojitelný do pracovní  stanice.

Operač ní  systé m s mož ností  zapojení  PC do

domé ny, č asově neomezená licence

kancelářské ho softwaru kompatibilní  se

stávají cí m.

Poč í tač e musí být při předání  připojitelné  do

stávají cí ho MSAD prostředí š koly, při předání

musí  být ve funkč ní m stavu, zapojené  v uč ebně

š koly.

Vybalení , umí stěnI  likvidace obalů

Premio Professional 1490 - CPU lntel Core

i5-10400 (CPU benchmark12 486), paměť

8GB, pevný disk SSD 24O GB, grafická

karta UHD max 4096x2304 bodů , skří ň

SFF, Windows 10 Pro , záruka 3 roky. AOC

24B2XH - antireflexní lPS, WLED

podsví cení , Full HD displej (1920 x 1080

bodů ), záruka 3 roky. Koss CS/100 -

headset přes hlavu, frekvenč ní  rozsah

30Hz-16kHz sluchátko, ovládání  na

kabelu. Mikrofon s technologií  "Clear

Voice" pro č istý záznam mluvené ho slova

a potlač ení  š umu okolí . Pří vodní  kabelje

dlouhý 2.5m, Office Standard 2019

2'
Software pro

uýuku AJ a NJ

Trvalá multilicence pro š kolu s cca 450 ž áky.

l ntera ktivn í  offli ne obsah, podpora použ í vaných

uč ebnic, zpracován v souladu s RVP.

OMNNEO - Software pro výuku AJ a NJ

3

4 poč í tač e

s uikonem pro

virtuální realitu

1x procesor - 8 jader x64 (CPU benchmark

min. 10880), paměť  min. 16GB, pevný disk SSD

min. 500 GB, HDD min. 1_TB, operač ní systé m,

záruka 3 roky. LCD antireflexní lPS, WLED
podsví cení , Full HD min. 23.8" displej (1920 x

1080 bodů ), záruka 3 roky.

Grafická karta UHD, min. 1920x1080,

architektura Turing, video benchmark min.

19000, min. 6 GB GDDR6 paměti, min. 192-bit

sběrnice.

Operač ní  systé m s mož ností  zapojení  PC do

domé ny

Software s využ ití m VR dle aktuální nabí dky po

Premio lntegra A600 (tower,AM4)CPU AMD

Ryzen 7 3700X 8core (CPU benchmark22
800), paměť  16GB, pevný disk SSD 512

GB, HDD 1TB, operač ní systé m Windows 10

Pro, záruka 3 roky. LCD AOC 24B2XH
antireflexní  lPS, WLED podsví cení , Full

HD 23.8" displej (1920 x 1080 bodů ), záruka 3

roky.

Grafická karta RTX" 3060 Ti, architektura

Turing, video benchmark 19946, 8 GB GDDR6

paměti, 256-bit sběrnice.

Operač ní  systé m s mož ností  zapojení  PC do

domé ny +  herní  kupóny
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domluvě se zadavatelem, jednalo by se
přibliž ně o:

- 4 ks jednoduché  hry využ í vají cí  kolize objektů
v rytmu hudby
- 4 ks her s hrací dobou min. 30 hodin s

využ ití m pohybu po otevřené m světě,
prostředí ll. světové  války, simulátor ří zení
automobilu a simulátor pilotování  letadla.
- 4 ks logických her
- 8 ks výukové ho softwaru (biologie, fyzika,
historie a jazyky)

Mož no nahradit herní mi kupóny v hodnotě
12000 Kč

Poč í tač e musí být při předání připojitelné  do
stávají cí ho MSAD prostředí  š koly, při předání
musí  být ve funkč ní m stavu, zapojené  v uč ebně
š koly.

4
4 ks - headsety

3 kusy:

Dva 4,3" samostatné  displeje, kaž dý s
rozliš ení m min 1440 x 1700 obrazouich bodů
na oko
Š est kamer pro komp| etní sní mání pohybu ve
vš ech š esti osách, gyroskop, akcelerometr.
Minimální  prostor pro pohyb 1.5 x 2 metry.
Zorné  pole š iroké  min. 110'
Obnovovací frekvence až  90 Hz

Stereo sluchátka a dvojice mikrofonů
Dva ovladač e vybavené  senzory pro sní mání
pohybů  těla

1 kus:

Dva 4,3" samostatné  displeje, kaž dý s

rozliš ení m 2880 x 1600 pixelů

Podpora 3D Hi-Res zvuku

Zorné  pole š iroké  min. 110"

Obnovovací frekvence až  90 Hz

Stereo sluchátka a dvojice mikrofonů
Š est kamer pro kompletní sní mání pohybu ve
vš ech š esti osách, gyroskop, akcelerometr,
Dva ovladač e vybavené  senzory pro sní mání
pohybů  těla, dvojice majáků  pro sledování
pohybu v prostoru

Kompatibí lita s poč í tač i z bodu 4.

3 kusy: HTC Vive
Dva 4,3" samostatné  displeje, kaž dý s
rozliš ení m min 1440 xt700 obrazor4í ch bodů
na oko

Š est kamer pro kompletní sní mání  pohybu ve

vš ech š esti osách, gyroskop, akcelerometr.
Minimální  prostor pro pohyb L.5 x2 metry.

Zorné  pole š iroké  min, 110"

Obnovovací  frekvence až  90 Hz

Stereo sluchátka a dvojice mikrofonů
Dva ovladač e vybavené  senzory pro sní mání
pohybů  těla

1 kus: HTC Vive
Dva 4,3" samostatné  displeje, kaž dý s

rozliš ení m 2880 x 1600 pixelů

Podpora 3D Hi-Res zvuku

Zorné  pole š iroké  min. 110"

Obnovovací  frekvence až  90 Hz

Stereo sluchátka a dvojice mikrofonů
Š est kamer pro kompletní  sní mání pohybu ve

vš ech š esti osách, gyroskop, akcelerometr.
Dva ovladač e vybavené  senzory pro sní mání
pohybů  těla, dvojice majáků  pro sledování
pohybu v prostoru

5
2 ks pracovní

notebook

CPU x64, 4 jádra (CPU benchmark min.6460),
paměť  min. SGB, SSD min. 240 GB

Displej:  15.6", lPS, FHD 1920x1080
konektor:  HDMl

USB: USB-C 3.1 Gen 1 (s podporou

Thunderbolt, napájení  notebooku)
Operač ní  systé m s mož ností  zapojení  PC do
domé ny záruka 3 roky
Notebook musí být při předání připojitelný do

HP ProBook 450 G7 - CPU lntel@ Core'" i5-

10210U, 4 jádra (CPU benchmark 6545),
paměť  8GB, ssD 256 GB

Displej:  15.5", lPS, FHD 1920x1080

konektor:  HDMl
USB: USB-C 3.1Gen 1 (s podporou

Thunderbolt, napájení  notebooku)
Operač ní systé m WlNDOWS 10 PRO
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stávají cí ho MSAD prostředí  š koly.

Access Point 1,

45 ks

Bezdrátové  frekvence: 2.4 +  5 GHz (dual band)
WiFi standardy: 802.11ac, 8O2.!!n, 8O2.tLa,
8O2.ttb/g
Š ifrová ní :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AES)
Bezvýpadkový přechod mezi jednotlirnimi AP
Podpora ví ce SSlD, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora: 802.1Q
Napájení :  PoE, nebo externí m zdrojem

Umí stění  do vnitřní ch prostor, uč ebny, chodby.
Zaří zení  musí  spolupracovat s ostatní mi AP a
musí  být spravováno přes centrální
management. Ověření  uŽivatelů  (Žáci, uč itelé )
bude probí hat přes Radius na NPS.
Při předání  musí být zaří zení  optimálně
rozmí stěny a zapojeny do datových rozvodů
š koly, vč etně napájení .

UBNT UniFiAP AC L| TE2,AGHz/SGHz -
Bezdrátové  frekvence: 2.4 +  5 GHz (dual
band)

WiFi standardy: 802. 11a c, 8O2.LLn,
802.1,La,8O2.71b/g

Š ifrování :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AES)
Bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými
AP
Podpora ví ce SSlD, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora:802.1Q
Napájení :  PoE

Access Point2,
1ks

Bezdrátové  frekvence: 2.4 +  5 GHz (dual band)
WiFi sta ndardy: 802. 11ac, 802.L!n, 8O2.Lta,
802.Ltb/g
Š ifrování :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AES)
Bezvýpadkoni přechod mezi jednotlirnimi AP
Podpora ví ce SSlD, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora;802.1Q
Napájení :  PoE, nebo externí m zdrojem

Um í stění  do tělocvič ny.
Zaří zení  musí spolupracovat s ostatní mi AP a
musí  být spravováno přes centrální
management. ověření  uŽivatelŮ (Žáci, uČ itelé )
bude probí hat přes Radius na NPS.
Při předání musí  být zaří zení  optimálně
rozmí stěny a zapojeny do datornich rozvodů
š koly, vč etně napájení .

UBNT UniFi AP Ac L| TEZ,AGHz/SGHz -
Bezdrátové  frekvence: 2.4 +  5 GHz (dual
band)

WiFi standa rdy:  802.Ltac, 802.J.ln,
802.I ta,8O2,71b/g
Š ifrování :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AEs)
Bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými
AP
Podpora ví ce SSID, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora:802.1Q
Napájení :  PoE

Access Point 3,

1ks

Bezdrátové  frekvence: 2,4 +  5 GHz (dual band)
WiFi standardy: 802.11ac, 802.!!n, 802.tta,
802.Ltb/g
Š ifrová n í :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AEs)
Bezuýpadkový přechod mezi jednotlirnimi AP
Podpora ví ce SSlD, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora:802.1Q

Napájení :  PoE, nebo externí m zdrojem

Umí stění  do venkovní ch prostor.
Zaří zení  musí spolupracovat s ostatní mi AP a

UBNT UniFiAP, AC Mesh - Bezdrátové
frekvence: 2.4 +  5 GHz (dual band)
WiFí  sta ndardy: 802.11a c, 8O2.1,Ln,
802.71,a,8O2.71b/e

Š ifrování :  WPA-PSK, WPA-Enterprise
(WPA/WPA2, TKlP/AES)
Bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými
AP
Podpora ví ce SSlD, Guest sí ť
Roaming: Ano
Podpora:802.1Q
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musí  být spravováno přes centrální
management, Ověření  už ivatelů  (Žáci, uč itelé )
bude probí hat přes Radius na NPS.

Při předání  musí  být zaří zení  optimálně
rozmí stěny a zapojeny do datouich rozvodů
š koly, vč etně napájení .

9 2 ks Přepí nač  1

LAN :  (48x) 10/100/1000Mbps
SFP/SFP+ : (2x) 1000Mbps +  (2x) lGllOGbps
PoE standardy 802.3al 802.3at, Pasivní  24V,
48x, PoE qí kon 750W
Podpora 802.lQ
Propustnost:  70 Gbps
Provedení  rackmount 1U, kovové  š asi
Management:  SSH, Telnet, Controller

Zaří zení  musí  být spravováno přes centrální
management.

Při předání  musí  být zaří zení  optimálně
umí stěno, zapojeno do napájení  a připraveno k

zapojení  do datorných rozvodů  š koly.

UBNT UniFiSwitch US-48-750W - LAN:

@8x) IO/ fi0l1000Mbps
SFP/SFP+ : (2x) 1000Mbps +  (2x)

1Gll0Gbps
PoE standardy 802.3al 802.3at, Pasivní
24Y, 48x, PoE výkon 750W
Podpora 802.1Q
Propustnost:  70 Gbps
provedení  rackmount 1u, kovové  š asi

Ma nagement:  SSH, Telnet, ControI ler

10 2 ks Přepí nač  2

LAN: (48x) 10/100/1000Mbps
SFP/SFP+ : (2x) 1000Mbps +  (2x) 1GllOGbps
Podpora 802.1Q
Propustnost:  70 Gbps
provedení  rackmount 1u, kovové  š asi
Management:  SSH, Telnet, Controller

Zaří zení  musí  být spravováno přes centrální
management,

Při předání  musí být zaří zení  optimálně
umí stěno, zapojeno do napájení a připraveno k

zapojení  do datouých rozvodů  š koly.

UBNT UniFiSwitch US-48 48Gb,2xSFP -

LAN :  (48x) 1,0/  tOO/  7OO0M bps

SFP/SFP+ : (2x) 1000Mbps +  (2x)

1Gll0Gbps
Podpora 802.lQ
Propustnost:  70 Gbps

Provedení  rackmount 1U, kovové  š asi

Ma nagement:  SSH, Telnet, Controller

LI 1 ks Přepí nač  3

LAN: (24x) 10/100/1000Mbps

SFP: (2x) 1000Mbps
PoE standardy 802.3af ,802.3at, Pasivní 24V,
24x, PoE výkon 250W
Podpora 802.1Q
Propustnost:  26 Gbps
Provedení  rackmount 1U, kovové  š asi

Management:  SSH, Telnet, Controller

Zaří zení  musí  být spravováno přes centrální
mana8ement.

Při předání  musí být zaří zení  optimálně
umí stěno, zapojeno do napájení a připraveno k

zapojení  do datových rozvodů  š koly.

UBNT U§W-Pro_24_POE - UniFi24Port
Gigabit Switch with 802.3bt PoE, L3

Features and SFP+  LAN: (24x)

70/ IOOh0O0Mbps

SFP: (2x) 1000Mbps
PoE standardy 802.3af, 802.3at, Pasivní
24Y,24x, PoE výkon 400W
Podpora 802.1Q
Propustnost:  26 Gbps
provedení  rackmount 1u, kovové  š asi

Ma nagement:  SSH, Telnet, Controller

L2 3 ks Přepí nač  4

LAN :  (8x) t0l100/1000Mbps
PoE standardy 802.3af, 4x, PoE rnýkon 60W
Podpora 802.1Q

Propustnost:  16Gbps
Provedení  desktop, kovové  š asi

Management:  SSH, Telnet, Controller

Zaří zení  musí  být spravováno přes centrální
management,

UBNT UniFiSwitch US-8-150W - LAN: (8x)

\O\OO/LOOOMbps
PoE standardy 802.3al 4x, PoE výkon

150W
Podpora 802.1Q
Propustnost:  16Gbps

Provedení  desktop, kovové  š asi

Management:  SSH, Telnet, Controller
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Při předání  musí být zaří zení  optimálně

umí stěno, zapojeno do napájení  a připraveno k

zapojení  do datouí ch rozvodů  š koly.

13

1, ks centrální
správa aktivní ch
prvků

HW zaří zení  pro centrální  management

aktivní ch prvků .

Napájení :  PoE

UBNT UniFiCloud Key, G2 - HW zaří zení
pro centrální  management aktivní ch
prvků .

Napájení :  PoE

L4 Router /  Firewall

WAN: (1x) 10/100/1000Mbps

LAN: (8x) 10/100/1000Mbps

SFP/SFP+  :  (2) 1GllOGbps
Slot pro HDD: 1x

Podpora 802.1Q, QoS, VPN,
Propustnost lDs/ lPs: 3,5 Gb/s
Provedení  rackmount 1U, kovové  š asi

Mož nost nastavení ví ce WAN pro failover

Management:  SSH, Telnet, Controller

Zaří zení  musí  být spravováno přes centrální

management,

Při předání  musí být zaří zení  optimálně
umí stěno, zapojeno do napájení a připraveno k

zapojení  do datouich rozvodů  š koly.

UBNT UDM-Pro - UniFi Dream Machine
Pro - WAN: (Lx) \O| LOOÉ OOOMbps

LAN :  (8x) LO /  LO1 /  rcOOM bps

SFP/SFP+  :  (2) lGllOGbps
Slot pro HDD: 1x

Podpora 802,1q QoS, VPN,

Propustnost lDS/ lPS: 3,5 Gb/s

Provedení  rackmount 1U, kovové  š asi

Mož nost nastavení ví ce WAN pro failover

Management:  SSH, Telnet, Controller

] .5

lnstalace a

odborné  ož ivení

aktivní ch prvků

jako systé mu

Jedná se o fyzickou instalaci vš ech dodaných

aktivní ch prvků :

- AP na stěny, stropy a napojení  do datouí ch
rozvodů

- switche a router do racků

Napojení  do centrální ho managementu, přes

které  je bude mož né  vš echna zaří zení  ovládat,

upravovat konfiguraci si zajistí  lT správce š koly.

Jedná se o fyzickou instalaci vš ech dodaných

aktivní ch prvků :

- AP na stěny, stropy a napojení  do datových

rozvodů
- switche a router do racků

Napojení  do centrální ho managementu

a

16
Úprava datornich

rozvodů

Úprava datoyých rozvodů  spoč í vá v

rekonstrukci a rozš í ření  stávají cí ch datouých

rozvodů  dle pož adavků  š koly. Je mož né

domluvit prohlí dku š koly a upřesnění
pož adavků ,

- 80 pří pojných mí st, převáž ně pro nová AP
- páteřní  optické  vedení  mezi racky

- datové  rozvody min. Cat5e
- 3x datový rozvaděč  19" nástěnný, 12U,

hloubka 60 cm, pracovní hloubka min. 50 cm,

mož nost zamč ení , přední dveře sklo, umí stění

uvnitř budovy na stěně.

Dalš í  materiál:

kabel cca 1600 m, liš ty na kabely, datové
zásuvky, patchpanely do rozvaděč ů , patch

cordy, atd.

Zpracování  a předání  dokumentace vč etně

měří cí ho protokolu

Úprava datových rozvodů  spoč í vá v

rekonstrukci a rozš í ření  stávají cí ch datouých

rozvodů  dle pož adavků  š koly. Je mož né

domluvit prohlí dku š koly a upřesnění
pož adavků .

- 80 pří pojných mí st, převáž ně pro nová AP

- páteřní  optické  vedení  mezi racky
- datové  rozvody min. Cat5e
- 3x datorni rozvaděč  19" nástěnný, 12U,

hloubka 60 cm, pracovní hloubka min. 50 cm,

mož nost zamč enL přední dveře sklo, umí stění

uvnitř budovy na stěně.

Dalš í materiál:

kabel cca 1600 m, liš ty na kabely, datové

zásuvky, patchpanely do rozvaděč ů , patch

cordy, atd.
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t7
Měří cí pří stroj na

datové  propoje a

kabely

Kabeloui tester, který diodami signalizuje stav
kabelu - RJ11, RJ12, RJ45

DATACoM Cable Tester LED RJ 45 l Rl t l
l Rl L2 - Kabelový tester, ktený diodami
signalizuje stav kabelu - RJ] .1, RJ12, Rj45

Souč ástí  dodávky předmětu plnění  jsou následují cí  č innosti:
o Dodání  předmětu plnění  (potřebné ho zaří zení , vč etně pří sluš enství )
o Doprava a vylož ení  na mí sto plnění  urč ené  zadavatelem
o sestavenL zapojení  a uvedení  předmětné ho zaří zení  do provozu
o Předání  veŠ keré  potřebné  dokumentace k předmětu plnění  v č eské m jazyce (veš keré  technické  dokumenty,

certifikáty, montáŽní  postupy, manuály, návody k obsluze a doporuč ení pro provoz zbož í )
o zaš kolení  personálu zadavatele v obsluze a ú drž bě předmětu plnění v potřebné m rozsahu
o Provedení  praktické ho předvedení  předmětu plnění  a ukázka jeho funkč nosti v rámci předávací ho a

přejí mací ho ří zení
o Pří padná likvidace vzniklé ho odpadu

Pož adavky na záruč ní  servis:
o Záruka minimálně 24 měsí ců .
o Úaaj o dé lce záruč ní  doby doplní  dodavatel do pří sluš ných bodů  kupní  smlouvy. ú aaj o dé lce záruč ní  doby

musí  být uveden v celých měsí cí ch.
o záruč ní  doba zač í ná běž et ode dne protokolární ho předání  a převzetí  zbož í . Doba záruky se automaticky

prodluž uje o poč et dnů  uplynulých od ohláš ení  závad do jejich odstranění .
o Předání  a převzetí  pří padné ho vadné ho zbož í  bude probí hat v sí dle zadavatele.
o záruč ní  servis bude dodavatelem zajiš těn v odborných servisech, ,,vadnou č ást" zbož í  dodavatel

protokolárně převezme do opravy po pí semné m odsouhlasení  navrž ené ho postupu osoby oprávněné  ve
věcech technických.

o Gara nce servisn Í ho zása h u v době záruč n í ho servisu (tj. nástu p na odstranění  vad) v m í stě plněn í  nejpozději
do 4 pracovní ch dnů  od okamž iku ohláš ení závady (e-mailem, pí semně),

o Jednotlivé  vady v záruč ní  době musí  být odstraněny nejpozději do 15 kalendářní ch dnů  ode dne zahájení
odstraňování  vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné  ve věcech technických za smluvní  strany pí semně
jinak,

o za záruč ní  opravy není  ú č tován materiál, práce servisní ho technika, cestovní  č i j iné  náhrady.
o Dodavatel zdarma zajistí  po celou dobu odstraňování  závady dodávku náhradní ho řeš ení  (se stejnými č i

lepš í mi parametry).

Svým podpisem stvrzuji, ž e výš e uvedené  ú daje o nabí zené m zbož í jsou správné  a závazné .


