
Smlouva č. kupujícího: 12-104/2021-1470
č. prodávajícího: 2SMLO21072

K UP NÍ S M L O UV A
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

M Computers s.r.o.
Sídlo: Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 121840
Zastoupený: Markem Vašíčkem, jednatelem
IČO: 26042029
DIČ: CZ26042029
ID datové schránky: eu8jjd2
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212969008/0300
Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Marek Vašíček, tel. +420 515 538 120, e-mail: obchod@mcomputers.cz
- ve věcech technických: Ing. Radovan Václavek, tel. +420 571 895 295, e-mail:

obchod@mcomputers.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Vojenská nemocnice Olomouc, příspěvková organizace
Sídlo: Sušilovo náměstí 1/5, 779 00 Olomouc – Klášterní Hradisko

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
Zastoupená: plk. gšt. v. z. MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem
IČO: 60800691
DIČ: CZ60800691
ID datové schránky: mdasj3u
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 19-1098070297/0100
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda
- ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Letocha, tel. 973 407 001, e-mail: letochaz@vnol.cz

(dále jen „kupující“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka zboží v rámci veřejné zakázky s názvem „Nákup

dokovacích stanic pro příspěvkovou organizaci Vojenská nemocnice Olomouc“ (dále jen „zboží“)
kupujícímu. Zboží je přesně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží včetně
naložení, dopravy a složení na místo určení.
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Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží dle specifikace
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu
stanoveném touto smlouvou.

4. Součástí dodávky zboží musí být dodání příslušné dokumentace, popis provedených instalací,
konfigurací a případně doporučované údržby. V případě, kdy bude součástí zboží i software, je
prodávající současně se zbožím povinen dodat kupujícímu časově neomezenou licenci k tomuto
software, včetně bezplatného update/upgrade ovládacího a dalšího software dodaného v době
instalace po celou dobu životnosti zboží. Dále je prodávající povinen dodat kupujícímu prohlášení o
shodě a další příslušné dokumenty nezbytné pro řádný provoz zboží v České republice. Zboží musí
splňovat veškeré technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a to minimálně v
konfiguraci zde uvedené, musí se též jednat o nová - dosud nepoužitá zařízení. Prodávající je povinen
dodat se zbožím ke každému kusu záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení a jiné
podklady, které jsou potřebné pro užívání zboží v souladu s platnými právními předpisy.

II. Místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu – Sušilovo náměstí 1/5, 779 00 Olomouc – Klášterní Hradisko.

III. Kupní cena

Kupní cena bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle
článku I. této smlouvy a činí

celková cena bez DPH za 17 kusů dokovacích stanic 55 250 Kč,

slovy: „padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Obchodní a platební podmínky
1. Kupující neposkytuje zálohy. Úhrada ceny za zboží se uskuteční na základě vystaveného daňového

dokladu (dále jen „faktura”) za dodané zboží. Prodávající má povinnost vystavit a doručit kupujícímu
fakturu do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží.

2. Doba splatnosti faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb.

v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku a musí být vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

4. Na faktuře je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a stručné označení předmětu. Nedílnou
součástí faktury bude dodací list s potvrzením přejímky zboží kupujícím. V případě, že faktura
nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu
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k opravě nebo doplnění, aniž se dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti běží
znovu ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6. Prodávající se zavazuje vystavit a zaslat kupujícímu fakturu v elektronické podobě na adresu
itfaktury@vnol.cz. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu
do sídla kupujícího uvedeného v záhlaví smlouvy.

V. Doba plnění
1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy dle čl. X. odst. 3. této

smlouvy.
2. Ukončení plnění této smlouvy: do 10 pracovních dnů od zahájení plnění.

VI. Smluvní pokuty
1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení

úroku z prodlení v zákonné výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět plnění, tj. v termínu uvedeném v této

smlouvě, je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní
ceny bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li prodávající termín odstranění vady dle čl. VIII. odst. 7. této smlouvy, je kupující
oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle
čl. III. této smlouvy za každá započatý den prodlení a za každý případ takového porušení smlouvy.

4. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
které se smluvní pokuta vztahuje. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle
smluvní pokuty. Na úhradu smluvní pokuty nemá vliv případné odstoupení od smlouvy.

5. Prokáže-li prodávající, že uložení smluvních pokut nezavinil, je kupující oprávněn od jejich uložení
ustoupit.

6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 10 dní ode dne doručení jejich vyúčtování. Smluvní pokuta
může být započtena proti neuhrazené faktuře.

VII. Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá a složí na odběrné místo dle pokynů odpovědného pracovníka

kupujícího. Osobou pověřenou k předání je Ing. Radovan Václavek a osobou pověřenou k převzetí je
Jan Reimer DiS., mob. 702 240 995.

2. Dodávka je řádně splněna, jestliže zboží bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se všemi
součástmi, příslušenstvím a dokumentací, a to vše v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací
a nabídkou prodávajícího.

3. Kupující provede při dodání zboží přejímku spočívající v kontrole, zda prodávající dodal zboží
požadovaného druhu, kvality, bez vad a v požadovaném množství a na místě vyřeší případné
nesrovnalosti. Převzetí zboží potvrdí kupující podpisem na dodacím listě. Podpisem dodacího listu
přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Není-li možné před
převzetím zboží provést přejímku, zapíše se na dodací list výhrada „bez přejímky“. V takové případě
lze nesrovnalosti řešit a provedení přejímky potvrdit během následujícího pracovního dne. Tím není
dotčeno právo kupujícího uplatnit práva z vad podle občanského zákoníku. Zboží se považuje za
dodané okamžikem potvrzení přejímky ze strany kupujícího.

4. Kupující má právo odmítnout převzetí zboží z těchto důvodů:
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a) prodávající se dostane do prodlení s plněním a kupující nebude mít na opožděném plnění zájem;
b) cena na dodacím listě nebude odpovídat cenám uvedeným v soupisu, který je nedílnou přílohou

č. 1 této smlouvy;
c) zboží bude mít poškozený obal, nebo bude vykazovat jiné známky poškození nebo vady.

5. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží do 48 hodin od okamžiku, kdy kupující převzetí zboží
odmítl; povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy tím není
dotčena.

6. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zboží překážky bránící nebo ovlivňující jeho dodání, je
povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v
dodávce pokračovat.

7. Prodávající doloží kupujícímu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(„REACH“) čestné prohlášení, že předmět nákupu neobsahuje chemické látky podléhající registraci
REACH.

8. Prodávající se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se prodávající zavazuje řádně a včas hradit své
závazky vůči poddodavatelům a umožnit kupujícímu kontrolovat u zaměstnanců prodávajícího,
podílejících se na dodávce zboží dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými
právními předpisy. Prodávající dále zajistí, že všechny osoby podílející se na dodávce zboží dle této
smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li prodávající v prodlení
s úhradou řádně dodaného a vyfakturovaného zboží poddodavateli, je kupující oprávněn provést
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude
ze strany kupujícího uhrazena prodávajícímu.

9. Prodávající při dodání zboží dle této smlouvy přednostně využije malé či střední podniky jako
poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak prodávající, tak jeho poddodavatelé budou při pořízení a
dodání zboží dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

VIII. Odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za jakost dodávky a zejména za to, že zboží bude v souladu s technickými

normami a vlastnostmi kupujícím specifikovanými. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku
v minimální délce dle přílohy č. 1 této smlouvy. Záruka počíná běžet dnem převzetí dodaného zboží
kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění nebo jeho část
užívat pro vady, za které prodávající odpovídá. Prodávající však neodpovídá za vady, které byly po
odevzdání zboží způsobeny kupujícím, třetími osobami, běžným opotřebením zboží či vyšší mocí.

2. Kupující má právo se řádně seznámit při dodávce se stavem zboží před jeho převzetím.
3. Reklamaci jakékoliv vady, včetně vady spočívající v chybějícím množství zboží, je kupující povinen

uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do konce záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení
§ 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu zboží kdykoliv po dobu
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady
nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad prodávajícímu. Smluvní strany dále
dohodou vylučují použití ustanovení § 2103 a § 2111 zákona. Reklamaci může kupující uplatnit
písemně, prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese support@mcomputers.cz nebo
prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího. Pro
dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu, datum odeslání
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elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím
služby pro vyřizování reklamací.

4. Prodávající odstraní vadu na vlastní náklady a hradí veškeré platby spojené s reklamací.
5. Vznikne-li spor o oprávněnosti reklamace, má kupující právo zajistit znalecký posudek nezávislého

soudního znalce, který určí, zdali se jedná o záruční vadu nebo nikoliv. Konstatuje-li znalecký
posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku prodávající,
v opačném případě nese tyto náklady kupující. Vyjádření znalce je pro obě strany závazné.

6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
b) právo na výměnu vadného zboží,
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad

zboží.
Kupující sdělí prodávajícímu v rámci reklamace dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy, jaké právo si
zvolil, a prodávající je tímto vázán.

7. Prodávající se zavazuje, že nastoupí na opravu vady následující pracovní den a vada bude odstraněna
do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy kupujícím.

8. Záruční servis zajistí servisní středisko prodávajícího: M Computers s.r.o., Svatopluka Čecha 647,
760 01 Zlín.

IX. Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde k podstatnému

porušení ustanovení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, jestliže
a) prodávající nedodá zboží řádně a včas dle této smlouvy,
b) prodávající neodstraní vady zboží v souladu s čl. VIII. této smlouvy,
c) bude kupující v prodlení s uhrazením kupní ceny déle než 40 dní.

2. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem
oznámení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní strana, která odstupuje, povinna
uvést důvody odstoupení od této smlouvy.

3. Smlouvu lze též ukončit dohodou smluvních stran.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev
strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
ze stran.

2. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto
smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru
zajistí kupující.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna
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v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými

podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technický list výrobku

V Brně dne V Olomouci dne

M Computers s.r.o.
Marek Vašíček

jednatel

Vojenská nemocnice Olomouc, příspěvková organizace
plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda

ředitel
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Overview 

Lenovo understands that modern business depends on a wide variety of PC’s and even brands to 

meet their business needs. To make this easier ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS) is 

compatible with Lenovo notebooks as well as notebooks from HP, Dell. ** 

  
 

Features 

• Broad Compatibility: Lenovo Docking station is compatible with Lenovo and non-Lenovo 

notebooks to expand data, power, and video. 

• One connection, no limitations: Think of all the time you’d save if you could connect all 

your peripherals at once, transfer USB data at 10 Gbps speeds, have access to a stable, 

stress-free wired network connection. 

• Jaw-dropping 4K or multiple displays*: The days of being limited by your notebook’s 

capabilities are over. Now you can experience two vivid 4K screens or triple 1080p 

displays. 

• Ready for your command: Completely control your ThinkPad systems with PXE Boot, 

System Wake-on-LAN from sleep mode, hibernate mode, and power off mode. It also 
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supports passing ThinkPad MAC address through the dock. Those features are 

supported on selected ThinkPad notebooks 

*: Dock has the ability to support DisplayPort™ 1.4 and HDMI™ 2.0 for max 2 x 4K @ 60 Hz 

displays, but the real video output would depend on the system’s output. 

  

Technical Specifications 

• Docking Interface: 

o USB-C Cable 

• Video Ports: 

o Two DisplayPort 

o HDMI Port 

• USB Ports 

o Two USB 2.0 

o Three USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps, 1 x always-on charging) 

o One USB-C (10 Gbps, 5V, 3A) 

• Audio Ports: 

o Stereo/Microphone Combo 

• Networking Port: 

o Gigabit Ethernet 

• Physical Security 

o Security lock slot 

• Maximum Number of External Monitors: 3 

• Maximum Resolution/ Refresh Rate: 3840x2160 @60Hz 

• Maximu Video Output: 

o One: 4K @ 60 Hz 

o Two: 4K @ 30 Hz 

o Three: 1080p @ 60 Hz 

• Input Power: 90w 

• Maximum Power for Laptop Charging: 60W 

Physical Specifications 
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• Unpacked Physical Specification: 

o Height: 31mm (1.2 in) 

o Width: 171mm (6.7 in) 

o Depth: 80mm (3.1 in) 

o Weight: 325g (0.71 lb) 

o USB-C Cable (03X7610): 1-meter (39.4 inches) 

• Packed Carton Physical Specification 

o Height: 75mm (2.9 in) 

o Width: 210mm (8.3 in) 

o Depth: 158mm (6.2 in) 

o Weight: 960g (2.11 lb) 

Operating Environment 

• Maximun Relative Humidity(%): 95 ( no Condensation) 

• Minimun Relative Humidity(%): 20 

• Maximun Temperature(°C): 35 

• Minimun Temperature(°C): 0 

Agency Approvals 

• FCC/ICES, CE, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Serbia Kvalitet, 

LoA, Israel SII, Ukraine DoC, NOM 

Shipment Group 

• ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS) 

• ThinkPad 90W AC Power Adapter (Slim Tip) 

• Power cord 

• Publications: User Guide, Warranty statement, and Safety statement 

• USB-C Cable (03X7610) 
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https://support.lenovo.com/solutions/PD025024
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