
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

evid. č. ČSÚ: 144-2021-R

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad
se sídlem: Na padesátém 3268/81, Praha 10 - Strašnice, PSČ: 100 82
IČO: 000 25 593
zastoupená: Ing. Jiřím Volkem, ředitelem odboru infrastruktury IT
bankovní spojení:  
č. účtu: 
(dále jen „kupující“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

SOFTCOM GROUP, spol. s.r.o.
se sídlem: 28. Pluku 7, 10100
IČO: 25623290
DIČ: CZ25623290
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová zn.: oddíl C, vložka 
55683
zastoupena: Ing. Aleš Plašil
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „prodávající“ nebo „účastník výběrového řízení“) na straně druhé

(kupující a prodávající společně dále také jen jako „smluvní strany“) tuto

rámcovou kupní smlouvu

v souladu  s ust.  §  2079  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) - dále jen „smlouva“:

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého  rozsahu  s  názvem  „Dodávka  spotřebního  materiálu“  zadávanou  kupujícím  jako  veřejným
zadavatelem ve smyslu ust. § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon o veřejných zakázkách“), a to v souladu s ust. § 31 zákona o veřejných zakázkách mimo režim
zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, pod interním evidenčním číslem VZ 032/2021
(dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.

Článek I
Úvodní ustanovení, účel smlouvy

1. Účelem  této  smlouvy  je  vymezení  práv  a  povinností  smluvních  stran  při  dodávkách  IT
příslušenství,  doplňků  a  dalšího  spotřebního  materiálu  určených  k využití  pracovníky  ČSÚ
prodávajícím kupujícímu. 
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2. Pro  plnění  předmětu  této  smlouvy  jsou  závazné  rovněž  všechny  dokumenty  vztahující  se
k veřejné  zakázce,  a  to  výzva  a  zadávací  podmínky  zveřejněné  na  profilu  zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/CSU, včetně všech příloh vztahujících se k předmětu této smlouvy (dále
jen „zadávací podmínky“) a nabídka prodávajícího.

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a
nejsou mu známy žádné nejasnosti či pochybnosti,  které by znemožňovaly řádné plnění jeho
závazků podle této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že plnění na základě této smlouvy bude
poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou. 

4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této smlouvy, že
jsou  mu  známy podmínky  nezbytné  pro  realizaci  veřejné  zakázky,  a  že  disponuje  takovými
kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  včetně  technického  a  personálního  zázemí,  které  jsou
nezbytné  pro  realizaci  této  smlouvy  za  dohodnutou  maximální  smluvní  cenu  uvedenou  ve
smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

5. Prodávající se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními
předpisy a s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Prodávající prohlašuje, že jím
poskytované plnění je prosto práv třetích osob, zejména žádné jeho plnění neporušuje autorská
nebo  průmyslová  práva  třetích  osob.  Pokud  by  toto  prohlášení  prodávajícího  neodpovídalo
skutečnosti,  je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu vznikla
porušením práv třetích osob a uplatňováním jejich nároků s tím spojených, v plné výši.

Článek II
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje na základě jednotlivých objednávek dodávat kupujícímu
do místa plnění IT příslušenství,  doplňky a další spotřební materiál  (dále jen „zboží“),  a to v
rozsahu  stanoveném  v  jednotlivých  objednávkách,  a  převést  na  kupujícího  k tomuto  zboží
vlastnické právo. Specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která
obsahuje seznam zboží, tzn. seznam jednotlivých položek a jejich ceny.

2. Požadavky na technické parametry a užitné vlastnosti zboží jsou uvedeny rovněž v příloze č. 1
této smlouvy, technické parametry jsou stanoveny jako limitní, tzn., že je-li požadována minimální
nebo maximální hodnota parametru, je prodávající povinen dodat zboží se shodnou nebo lepší
hodnotou požadovaného parametru.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu vždy nové, nepoužité a originální zboží.

4. V případě,  že  se  v průběhu  trvání  této  smlouvy  určité  zboží  přestane  vyrábět,  zavazuje  se
prodávající kupujícího na tuto skutečnost v dostatečném předstihu upozornit a nahradit takové
zboží zbožím splňujícím požadavky ve smyslu článku II odst. 2 této smlouvy a stejné kvality a
ceny.

5. Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s objednávkou v místě plnění převzít a zaplatit za
něj prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem stanoveným v článku VI a VII této smlouvy.

6. Tato smlouva nezakládá povinnost kupujícího činit objednávky zboží a odebrat jakékoliv závazné
množství zboží, tzn., že kupující není povinen vyčerpat celou předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky. 

Článek III
Místo plnění

Prodávající  se  zavazuje  dodat  kupujícímu  předmět  koupě  na  adresu  sídla  kupujícího  uvedenou
v záhlaví této smlouvy (dále jen „místo plnění“).
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Článek IV
Objednávky zboží 

1. Předpokladem pro vznik povinnosti prodávajícího dodat a prodat zboží kupujícímu je doručení
objednávky kupujícího postupem podle následujících odstavců tohoto článku smlouvy (dále jen
„objednávka“) prodávajícímu.

2. Objednávky bude kupující zadávat elektronicky formou objednávek zasílaných prodávajícímu e-
mailem  na  adresu  jeho  kontaktní  osoby  ve  věcech  technických  uvedené  v příloze  č.  2  této
smlouvy. Veškerá komunikace o skutečnostech souvisejících s procesem objednávaní (vytváření
objednávek, přijetí objednávky atd.), bude uskutečňována prostřednictvím e-mailu, jak je popsáno
níže v tomto článku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu při zadávání objednávek prodávajícího:

a) objednávání zboží bude prováděno příslušnými zaměstnanci kupujícího uvedenými v příloze
č.  2  této  smlouvy  (dále  jen  „oprávněné  osoby“)  na  e-mailovou  adresu  prodávajícího

b) poté, co oprávněná osoba provede objednávku, bude jí e-mailem potvrzeno přijetí objednávky
spolu  s datem  zavedení  objednávky;  objednávka  bude  potvrzena  nejpozději  následující
pracovní den; 

c) oprávněné  osoby  budou  objednávat  zboží  uvedené  v příloze  č.  1  této  smlouvy,  a  to  za
jednotkové ceny, které jsou uvedeny v seznamu položek. Jednotkové ceny tak musí vždy a
bezvýhradně respektovat jednotkové ceny použité prodávajícím při ocenění seznamu položek
v  rámci  nabídky  prodávajícího  učiněné  ve  veřejné  zakázce,  a  to  jako  ceny  maximální  a
nepřekročitelné.

4. Pro účely této smlouvy smluvní strany výslovně sjednávají,  že provedené objednávky jsou na
úrovni  výzvy  k  poskytnutí  plnění.  Smluvní  strany  zároveň  shodně  konstatují,  že  jednotlivé
objednávky  nepředstavují  samostatné  smlouvy  ale  dílčí  plnění  při  realizaci  této  smlouvy.
Objednávka (výzva k poskytnutí plnění) musí mít minimálně tento obsah: 

a) předmět plnění objednávky (specifikace zboží, množství jednotlivých položek); 
b) jednotková cena, celková cena jednotlivých položek, celková cena objednávky; 
c) identifikační údaje kupujícího a zaměstnance, který vystavil objednávku; 
d) doplňující informace (fakultativně) – upřesňující informace k objednávce dle aktuálních potřeb

kupujícího v souladu s podmínkami smlouvy.

5. Smluvní strany v této souvislosti shodně konstatují, že povinnost prodávajícího dodat kupujícímu
zboží vzniká zasláním objednávky na e-mail prodávajícího postupem podle předchozích odstavců
tohoto článku, aniž by bylo pro vznik této povinnosti nutné potvrzení objednávky prodávajícím.
Povinnost prodávajícího zaslat kupujícímu e-mailem potvrzení přijetí objednávky podle ujednání
článku IV odst. 3 písm. b) této smlouvy tímto ujednáním není dotčena.

V
Termíny a podmínky dodávek

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do sjednaného místa plnění nejpozději do 10
(slovy: deseti) pracovních dnů od doručení objednávky zaslané e-mailem v čase od 9:00 do 15:00
hod.  

2. V  případě,  že  prodávající  dodá  zboží  v  kratší  dodací  lhůtě,  kupující  se  zavazuje  zboží  za
podmínek této smlouvy převzít. 

3. Dodáním se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění. Součástí každé dodávky zboží musí
být  dodací list  s přesným výpisem položek dodaného zboží.  Prodávající se zavazuje dodávku
zboží kupujícímu avizovat alespoň jeden pracovní den přede dnem dodání na e-mail oprávněné
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osoby, která objednávku učinila. Kupující je pak povinen v dohodnutém termínu zajistit převzetí
zboží k tomu oprávněnou osobou.

4. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejdou z prodávajícího na kupujícího dnem
jeho převzetí, tj. podpisem dodacího listu.

5. Dodací list potvrzující převzetí zboží kupujícím musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

 označení smluvních stran;

 datum a místo předání zboží;

 jednotkové ceny bez DPH;

 výrobní označení zboží (značka, typ) a jeho počet;

 případné výhrady kupujícího k přebíranému zboží;

 případný důvod kupujícího pro odmítnutí převzetí dodávaného zboží;

 podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných ve věcech akceptace plnění.

6. Kupující není povinen převzít dodávané zboží zejména v následujících případech:

 zboží co do druhu, kvality a množství neodpovídá objednávce, resp. této smlouvě;

 zboží  vykazuje  zjevné  známky  poškození  či  znečištění  či  je  dodáno  v  rozporu  s  touto
smlouvou; 

 prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné než dohodnuté době.

VI
Kupní cena

1. Kupní  cena  zboží  (dále  jen  „kupní  cena“)  je  uvedena  v příloze  č.  1  této  smlouvy,  jakožto
jednotková cena jednotlivých položek zboží ke dni uzavření této smlouvy. Kupní cena musí vždy
a bezvýhradně respektovat jednotkové ceny použité prodávajícím při ocenění seznamu položek v
rámci  nabídky  prodávajícího  učiněné  ve  veřejné  zakázce,  a  to  jako  cena  maximální  a
nepřekročitelná.

2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. 

3. Součástí kupní ceny je cena za veškerá plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke
kterým se zavázal na základě této smlouvy, a je stanovena jako nejvýše přípustná. Kupní cena
zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

 náklady na balení zboží;

 dopravu zboží do místa plnění;

 vyzvednutí reklamovaného zboží v místech plnění a dopravu opraveného a/nebo vyměněného
zboží zpět do míst plnění.

4. Sjednáním kupní ceny nezískává žádná ze smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. 

5. Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností po uzavření smlouvy.

VII
Platební podmínky

1. Kupní  cenu  uhradí  kupující  prodávajícímu  na  základě  faktury  –  daňového  dokladu  (dále  jen
„faktura“) vystavené po převzetí řádně dodaného zboží kupujícím. 

2. Faktura  vystavená na  základě  této  smlouvy  musí  mít  všechny náležitosti  daňového dokladu
stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v § 435
odst.  1  občanského  zákoníku;  její  přílohou  budou  dodací  listy.  Kromě  těchto  podstatných
náležitostí musí daňový doklad – faktura prodávajícího obsahovat evidenční číslo této smlouvy,
interní evidenční číslo kupujícího objednávky a číslo účtu prodávajícího.  Kupující je oprávněn
před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  prodávajícímu  fakturu,  která  neobsahuje  požadované
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náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje
chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu
běžet  ode  dne  doručení  opravené  faktury  kupujícímu  způsobem  uvedeným  v předchozím
odstavci.

3. Lhůta splatnosti kupní ceny vyúčtované řádnou fakturou prodávajícího činí z důvodu interních
předpisů kupujícího 21 (slovy: dvacet jedna), resp. v případě faktury vystavené v prosinci nebo v
lednu kalendářního roku 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu do
datové schránky ID DS: 2gfaasy. Není-li  ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, totožnou lhůtu
splatnosti  sjednávají  smluvní  strany  i pro  placení  jiných  plateb  podle  této  smlouvy  (úroky
z prodlení, náhrada škody apod.). 

4. Kupující  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  prodávajícímu  fakturu,  která
neobsahuje  požadované  náležitosti,  která  obsahuje  kupní  cenu  vyúčtovanou  v rozporu  se
smlouvou nebo chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti opravené faktury začíná v takovém
případě znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

5. Každá část kupní ceny vyúčtovaná fakturou prodávajícího se pokládá za uhrazenou okamžikem
odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. V případě prodlení
kupujícího s uhrazením kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení
v zákonné výši.

VIII
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že zboží bude mít obvyklé technické vlastnosti,
odpovídající technickým údajům výrobce a nebude zatíženo právními nároky třetích osob.

2. Prodávající na zboží poskytuje kupujícímu záruku po dobu 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců na
věcné a právní vady od převzetí zboží kupujícím.

3. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny závady,
které se na zboží vyskytnou a/nebo vymění vadné zboží na nové, a to ve stejné lhůtě jaká byla
stanovena pro dodání zboží v původní objednávce zboží, která počne běžet ode dne doručení
reklamace  zboží  kupujícímu  způsobem  uvedeným  v odst.  5  tohoto  článku  smlouvy.  Tento
závazek zahrnuje lokalizaci závady, výměnu vadných součástek, seřízení, kontrolu po provedené
opravě a dodání opraveného nebo nového zboží do místa plnění. Záruční doba se prodlužuje o
dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

4. Záruka  se  nevztahuje  na  poruchy,  které  byly  způsobeny  chybnou  obsluhou  a  údržbou,
nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.

5. Kontaktní e-mailová adresa prodávajícího pro nahlášení vady předmětu koupě v České republice
je: . Nahlášením vady předmětu koupě je započato reklamační řízení (dále jen
„reklamační řízení“).

6. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že v případě započetí reklamačního řízení ve vztahu
k předmětu koupě, resp. jeho jednotlivého kusu ještě před okamžikem uhrazení kupní ceny za
předmět koupě, se prodlužuje splatnost kupní ceny, která byla vyúčtována fakturou vystavenou
v souladu s článkem IV této smlouvy, o dobu trvání reklamačního řízení (tj. o dobu od započetí
reklamačního  řízení  do  doby  dodání  opraveného  nebo  nového  jednotlivého  kusu  předmětu
koupě).

IX
Sankce

1. V  případě  prodlení  prodávajícího  s  dodáním  zboží  v  termínu  stanoveném v této  smlouvě  je
kupující  oprávněn požadovat  zaplacení  smluvní  pokuty ve  výši  500 Kč (slovy:  pět  set  korun
českých) za každý započatý den prodlení.
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2. V případě prodlení  prodávajícího s potvrzením objednávky v termínu stanoveném v článku IV
odst. 3 písm. b) této smlouvy je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
500  Kč  (slovy:  pět  set  korun  českých)  za  každý  jednotlivý  případ  a  každý  den  prodlení  s
potvrzením objednávky.

3. V případě prodlení  prodávajícího s  opravou a dodáním opraveného zboží nebo vyměněného
zboží do místa plnění podle článku VIII odst. 3 a 5 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý započatý den
prodlení s dodáním opraveného nebo vyměněného zboží.

4. Za porušení  povinnosti  podle  článku XIV anebo článku XVI  odst.  1  písm.  h),  i)  nebo j)  této
smlouvy je kupující  oprávněn požadovat  po prodávajícím a prodávající  je  povinen kupujícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý
případ porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž nemá prodávající
sjednánu platnou a účinnou pojistnou smlouvu se sjednaným limitem pojistného plnění.

5. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti prodávajícího podle této smlouvy je kupující oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý
den prodlení anebo jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

6. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Požadavek kupujícího na
zaplacení  jedné  smluvní  pokuty nevylučuje  souběžně uplatnění  jakékoliv  jiné  smluvní  pokuty
podle této smlouvy.

7. Ujednáními  o  smluvní  pokutě není  dotčen nárok kupujícího na náhradu případně způsobené
škody, kterou je kupující oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši.

8. Kupující je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za prodávajícím z titulu smluvní
pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

9. V  případě  prodlení  kupujícího  s  uhrazením  kupní  ceny  je  prodávající  oprávněn  požadovat
zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.

X
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  kupující  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit  s  účinky  do
budoucna v případě jejího podstatného porušení prodávajícím s tím, že za podstatné porušení
smlouvy se pokládá zejména: 

 prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 (slovy: třicet) dnů

 opakované (minimálně 3x) nedodání zboží tvořícího předmět nebo část předmětu plnění ve
sjednaném termínu;

 opakované  (minimálně  3x)  nedodání  zboží  tvořícího  předmět  nebo  část  předmětu  plnění
v kvalitě podle této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit  s účinky do
budoucna v případě prodlení kupujícího se zaplacením zboží o více než 30 (slovy: třicet) dnů.

3. V  případě  jednostranného  odstoupení  od  smlouvy  skončí  smluvní  vztah  dnem  doručení
písemného odstoupení druhé smluvní straně. Nároky kupujícího na náhradu škody a smluvní
sankce plynoucí z vadného plnění prodávajícího nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.

4. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  tuto  smlouvu  před  uplynutím  sjednané  doby  trvání  smlouvy
vypovědět, a to kupující s tříměsíční a prodávající s šestiměsíční výpovědní dobou, která počne
běžet v obou případech prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně. Prodávající je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 6 (slovy:
šesti) měsíců trvání smlouvy.
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XI
Kontaktní a oprávněné osoby

1. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  jména  kontaktních  osob  ve  věcech  administrativních
a technických a jména oprávněných osob ve věcech smluvních a akceptace plnění, které budou
odpovědné za řádnou koordinaci činností souvisejících s poskytnutím předmětu plnění podle této
smlouvy, a to včetně e-mailového a telefonického spojení na tyto osoby jsou obsaženy v příloze
č. 2 této smlouvy.

2. Jakoukoli  změnu v kontaktních a oprávněných osobách je  každá ze smluvních stran povinna
oznámit druhé smluvní straně písemnou formou bez zbytečného odkladu. 

XII
Vyšší moc

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo
je v prodlení  v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo okolnosti,
které  nemůže  ovlivnit  a  zároveň  které  nemohla  předvídat  v okamžiku  uzavření  této  smlouvy,
nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným
způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna
k plnění těchto závazků ani nebude povinna hradit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti,
a to za předpokladu, že taková překážka nebo okolnost nevznikla z osobních poměrů této smluvní
strany,  že  nevznikla  až  v  době,  kdy  byla  tato  smluvní  strana  s  plněním  smluvené  povinnosti
v prodlení a že nejde o překážku, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat. 

2. Působení  vyšší  moci  (počátek  a  konec)  je  dotčená  smluvní  strana  povinna  bez  zbytečného
odkladu (po vzniku a zániku překážky) písemně oznámit druhé smluvní straně a zároveň tvrzené
okolnosti prokázat. Po dobu prokázaného působení vyšší moci se staví běh lhůty pro plnění.

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 (slovy:  třicet) kalendářních dní, je smluvní
strana,  u  které  není  dáno  působení  vyšší  moci,  oprávněna  ukončit  tuto  smlouvu  písemným
odstoupením od smlouvy.

XIII
Poddodavatelé

1. Prodávající je oprávněn zajistit  dodání předmětu koupě podle této smlouvy anebo jeho dílčích
částí prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění,
které budou těmito poddodavateli poskytnuty, je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy.

2. Prodávající  se  zavazuje  zajistit,  že  poddodavatelé  poskytnou  jimi  poskytované  části  plnění
v souladu  se  všemi  podmínkami  této  smlouvy.  Tím  není  dotčena  výlučná  odpovědnost
prodávajícího  za  poskytnutí  řádného  plnění  podle  této  smlouvy.  Prodávající  tedy  odpovídá
kupujícímu za řádné plnění této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by
jej poskytoval sám.

3. Prodávající  je  oprávněn  změnit  poddodavatele  pouze  z vážných  objektivních  důvodů  a
s předchozím  písemným  souhlasem  kupujícího,  kupující  se  zavazuje  souhlas  se  změnou
poddodavatele prodávajícímu bezdůvodně neodpírat.

XIV
Ujednání o nakládání s osobními údaji

1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob,
jež budou přicházet do styku s osobními údaji.

Stránka 7 z 17



2. Smluvní strany berou na vědomí, že
a) každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od

pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy;

b) subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci ČSÚ, osoby podílející se za
prodávajícího  na  plnění  předmětu  smlouvy  a osoby  oprávněné  jménem  prodávajícího
uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, jejichž osobní údaje si strany poskytují  v souvislosti
s uzavřením této smlouvy;

c) osobní údaje získané v souvislosti  s uzavřením této smlouvy budou zpracovány v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení  směrnice  95/46/ES  (dále  jen  Nařízení)  a souvisejícími  právními  předpisy,
výhradně za účelem realizace závazků z této smlouvy;

d) osobní údaje získané v souvislosti  s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány třetím
osobám  (příjemcem  osobních  údajů  jsou  výlučně  smluvní  strany  navzájem  a nebudou
předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci); 

e) osobní údaje získané v souvislosti  s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy po
dobu nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností správce
plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení smluvními
stranami  jako  oprávněné  osoby a  pracovníci  prodávajícího  podílející  se  na  plnění  předmětu
smlouvy, uvedení v aktuálním seznamu oprávněných osob podle přílohy č. 3 této smlouvy, byli
poučeni: 

a) o tom, že smluvní strany si  vzájemně předávají  jejich  osobní údaje v rozsahu: titul,  příp.
vědecká hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo v rámci plnění
této smlouvy, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;  

b) o  veškerých  právech  subjektu  údajů,  která  mohou  uplatnit  vůči  druhé  smluvní  straně,
zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na jejich
opravu  nebo  výmaz  nebo  omezení  zpracování,  vznést  námitku  proti  zpracování,  jakož
i uplatňovat  další  práva  v mezích  Nařízení  a právo  podat  stížnost  k Úřadu  pro  ochranu
osobních údajů.

XV
Účinnost smlouvy, trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 (slovy:  dvanáct) měsíců od nabytí její  účinnosti.
V případě, že před koncem účinnosti této smlouvy je objednáno zboží, jehož dodání by připadlo
do doby přesahující dobu účinnosti této smlouvy, pak účinnost této smlouvy končí až převzetím
zboží podle článku V této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že práva a povinnosti
ze záruky za jakost dle článku VIII této smlouvy trvají i po ukončení účinnosti této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (dále  jen  „zákon  o
registru smluv“), nejdříve však dne 1. září 2021. 

XVI
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje:
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a) poskytnout  kupujícímu  předmět  koupě  podle  této  smlouvy  řádně  a  včas,  v souladu
s podmínkami této smlouvy a s příslušnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí
a schopností a s potřebnou odbornou péčí;

b) dodržovat pokyny a interní předpisy kupujícího ve vztahu k plnění předmětu této smlouvy;

c) na  žádost  kupujícího  spolupracovat  a  poskytnout  potřebnou  součinnost  třetím  osobám
určeným kupujícím;

d) předávat  kupujícímu  provozní,  technickou  a  uživatelskou  dokumentaci  vytvořenou  anebo
aktualizovanou při poskytování předmětu plnění podle této smlouvy;

e) poskytovat předmět plnění a služby podle této smlouvy tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu
omezen provoz v místě plnění;

f) i  bez pokynů kupujícího provést  neodkladné úkony související  s předmětem této  smlouvy,
které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění
veřejné zakázky a na znalosti  prodávajícího považovat za součást plnění veřejné zakázky.
V případě takových úkonů bude smluvními stranami projednána a provedena případná úhrada
ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku;

g) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na předmětu plnění a které budou
přítomny v prostorách ČSÚ, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy, s nimiž jej
kupující seznámí;

h) zachovávat  mlčenlivost  ohledně  skutečností,  které  jsou  obsahem  této  smlouvy,  které
se v souvislosti  s plněním  předmětu  této  smlouvy  dozvěděl  anebo  které  kupující  označil
za důvěrné a dále zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby podílející se na jeho straně
na plnění  předmětu  této  smlouvy  byli  v souladu  s platnými  právními  předpisy  poučeni  
o  povinnosti  mlčenlivosti  a  o  možných  následcích  pro  případ  porušení  této  povinnosti.
Povinnost  mlčenlivosti  se  nevztahuje  na  informace,  které  se  staly  obecně  známými  za
předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z této smlouvy
anebo  o  kterých  tak  stanoví  zákon,  zpřístupnění  je  však  možné  vždy  jen  v nezbytném
rozsahu;

i) pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s osobními
údaji,  že  je  bude  ochraňovat  a  nakládat  s nimi  plně  v souladu s touto  smlouvou  
a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením;

j) dodat kupujícímu předmět koupě nový, nepoužitý, který splňuje podmínky pro uvedení na trh
podle  českých  obecně  závazných  právních  předpisů  a  který  splňuje  alespoň  povinné
environmentální  požadavky  uvedené v zadávací  dokumentaci  k veřejné zakázce,  tj.  balení
předmětu koupě musí splňovat minimální poměr objemu/hmotnosti obalu ku objemu/hmotnosti
dodaného zboží a dále musí být  splněna podmínka snadného rozebrání výrobku na části
podle druhu materiálu. 

2. Kupující se zavazuje:
a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost

potřebnou ke splnění předmětu smlouvy;

b) převzít  od  prodávajícího  bez  zbytečného  odkladu  řádné  plnění,  které  je  předmětem  této
smlouvy.

XVII
Závěrečná ustanovení

1. Právní  vztahy výslovně  neupravené touto  smlouvou se řídí  právním řádem České  republiky,
s vyloučením dopadu Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

2. Veškeré sporné záležitosti,  které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této
smlouvy,  budou  smluvní  strany  prioritně  řešit  dohodou.  Případnému soudnímu  sporu  z  této
smlouvy bude vždy předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. Případný soudní
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spor budou oprávněny rozhodovat pouze příslušné soudy České republiky. 

3. Prodávající není oprávněn postoupit  ani  převést jakákoli  práva či povinnosti vyplývající z této
smlouvy na třetí osobu či osoby bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího.

4. Prodávající  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  písemně  oznámit  kupujícímu  veškeré
skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména je
povinen oznámit  kupujícímu změny svého majetkoprávního postavení  jako je  např.  přeměna
společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.

5. Neplatnost  nebo neúčinnost  některého ustanovení této  smlouvy nezpůsobuje  neplatnost  celé
smlouvy. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné nebo neúčinné, zavazují
se  smluvní  strany  nahradit  takové  neplatné  nebo  neúčinné  ustanovení  platným  a  účinným
ustanovením, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení  
co nejblíže. 

6. Tato  smlouva  je  uzavřena  okamžikem jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních
stran.  Vzhledem  k tomu,  že  k uzavření  smlouvy  dochází  distančním  způsobem,  uplatní  se
smluvní odchylka od § 1745 občanského zákoníku ohledně okamžiku uzavření smlouvy,  kdy
smlouva nebude uzavřena až doručením podepsané smlouvy vybranému prodávajícímu, který ji
podepíše jako první v pořadí, ale již podpisem smlouvy ze strany ČSÚ, který ji podepíše jako
druhý v pořadí.  

7. Prodávající uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy, s výjimkou
neuveřejnitelných  částí  a  údajů  (z  důvodů vyplývajících  z platných  právních  předpisů),  podle
zákona o veřejných zakázkách, zákona o registru smluv, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru
smluv zajistí kupující. 

9. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly
finanční  kontrolu  závazkového  vztahu  vyplývajícího  z této  smlouvy  s tím,  že  se  prodávající
podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného
zákona.

10. Tato smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu smlouvy a
nahrazuje  veškeré  předchozí  dohody,  návrhy,  nabídky,  dohody o  porozumění  a  jakákoli  jiná
ujednání mezi stranami týkající se téhož předmětu. 

11. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy jsou možné jen po předchozí dohodě smluvních stran
výhradně  formou  písemných,  vzestupně  číslovaných  dodatků  podepsaných  oprávněnými
zástupci  obou  smluvních  stran.  Obsah  závazku  založeného  touto  smlouvou nebude utvářen
zvyklostmi. Význam pro něj nemá ani zavedená praxe stran.

12. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním
osobám  druhé  smluvní  strany  prostřednictvím  datové  schránky,  elektronické  pošty  nebo
doporučenou listovní zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle ČSÚ, není-li ve
smlouvě výslovně uvedeno jinak.

13. Jednacím jazykem mezi  prodávajícím a kupujícím bude pro veškerá plnění vyplývající  z této
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této
smlouvy a veřejné zakázce.

14. Tato smlouva je  vypracována ve 3  (slovy:  třech)  vyhotoveních,  z nichž 2  (slovy:  dvě)  obdrží
kupující a 1 (slovy: jedno) prodávající.

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
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16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy a kupních cen

 Příloha č. 2 – Kontaktní a oprávněné osoby

 Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů

V Praze dne 15. 9. 2021      V Praze dne 6. 9. 2021

…………………………………………..       …………………………………………..
Česká republika – Český statistický úřad SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
Ing. Jiří Volek, Ing. Aleš Plašil
ředitel odboru infrastruktury IT jednatel
v z. Ing. Petr Böhm, Ph.D.
ředitel Sekce IT
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Příloha č. 1
Rámcové kupní smlouvy
Specifikace předmětu smlouvy a kupních cen

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Závazný formulář
pro zpracování celkové nabídkové ceny
Položka Cena/

ks bez
DPH

Cena /
ks
s DPH

Poče
t ks*

Cena
celkem
bez
DPH

Cena
celkem
s DPH

1. Kabely 

Patch  kabel
UTP 1m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 1m

12,15
Kč

14,70
Kč

20 243,00
Kč

294,03
Kč

Patch  kabel
UTP 2m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 2m

15,15
Kč

18,33
Kč

20 303,00
Kč

366,63
Kč

Patch  kabel
UTP 3m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 3m

19,15
Kč

23,17
Kč

20 383,00
Kč

463,43
Kč

Patch  kabel
UTP 5m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 5m

27,15
Kč

32,85
Kč

20 543,00
Kč

657,03
Kč

Patch  kabel
UTP 7m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 7m

35,15
Kč

42,53
Kč

20 703,00
Kč

850,63
Kč

Patch  kabel
UTP 10m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 10m

43,15
Kč

52,21
Kč

20 863,00
Kč

1
044,23
Kč

Patch  kabel
UTP 15m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 15m

61,15
Kč

73,99
Kč

10 611,50
Kč

739,92
Kč

Patch  kabel
UTP 20m

Level  5e,  konektor  2x  RJ45,
délka 20m

80,15
Kč

96,98
Kč

10 801,50
Kč

969,82
Kč

UTP  drát
CAT5e  krabice
305m

TP kabel 4x2, drát UTP Cat. 5e,
305 m

1
450,00
Kč

1
754,5
0 Kč

2 2
900,00
Kč

3
509,00
Kč

Kabel  HDMI-
HDMI 2m

Kabel  přípojný  M/M,  HDMI  2.0
HighSpeed,  zlacené  konektory,
délka 2m, max rozlišení UltraHD
4kx2k@60 Hz

60,15
Kč

72,78
Kč

10 601,50
Kč

727,82
Kč

Kabel  HDMI-
HDMI 10m

Kabel  přípojný  M/M,  HDMI  2.0
HighSpeed,  zlacené  konektory,
délka  10m,  max  rozlišení
UltraHD 4kx2k@60 Hz

420,15
Kč

508,3
8 Kč

5 2
100,75
Kč

2
541,91
Kč

Kabel  HDMI-
HDMI 15m

Rozlišení  4K@60  Hz,
integrovaný  zesilovač,  délka
15m

780,15
Kč

943,9
8 Kč

3 2
340,45
Kč

2
831,94
Kč

Kabel  HDMI-
HDMI 20m

Rozlišení  4K@60  Hz,
integrovaný  zesilovač,  délka
20m

820,15
Kč

992,3
8 Kč

3 2
460,45
Kč

2
977,14
Kč

Kabel  HDMI-
HDMI 25m

Rozlišení  4K@60  Hz,
integrovaný  zesilovač,  délka
25m

1
320,15
Kč

1
597,3
8 Kč

3 3
960,45
Kč

4
792,14
Kč

Kabel
DislayPort-
DisplayPort 2m

Kabel  přípojný  M/M,  DP  1.4,
zlacené konektory, délka 2m

103,15
Kč

124,8
1 Kč

10 1
031,50
Kč

1
248,12
Kč

Kabel  USB  3.0
prodlužovací
2m

Prodlužovací AM/AF, délka 2m 79,15
Kč

95,77
Kč

10 791,50
Kč

957,72
Kč

Kabel  USB-C
prodlužovací
1,5m

Prodlužovací  CM/CF,  délka
1,5m, USB 3.1 2.generace

172,15
Kč

208,3
0 Kč

10 1
721,50
Kč

2
083,02
Kč
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2. Redukce, konektory

Kabel.  redukce
DP-HDMI

Kabelová  redukce  DisplayPort
1.2/M - HDMI 2.0/F

250,15
Kč

302,6
8 Kč

10 2
501,50
Kč

3
026,82
Kč

Kabel.  redukce
DP-DVI

Kabelová  redukce
DisplayPort/M - DVI/M

125,15
Kč

151,4
3 Kč

10 1
251,50
Kč

1
514,32
Kč

Redukce HDMI-
DVI

Redukce HDMI A/M - DVI-D/F 41,15
Kč

49,79
Kč

10 411,50
Kč

497,92
Kč

Kabel.  redukce
USB 3.0 -  USB
C

Adaptér kabelový USB 3.0A/M -
USB-C/F 20cm

51,15
Kč

61,89
Kč

10 511,50
Kč

618,92
Kč

Kabel.  redukce
USB  C-  USB
3.0

Adaptér  kabelový  USB-C/M  -
USB 3.0A/F 20cm

51,15
Kč

61,89
Kč

10 511,50
Kč

618,92
Kč

Konektor  UTP
LAN licna

Konektor RJ45 8 pinů na licnu 1,00
Kč

1,21
Kč

100 100,00
Kč

121,00
Kč

Konektor  UTP
LAN drát

Konektor RJ45 8 pinů na drát 1,40
Kč

1,69
Kč

100 140,00
Kč

169,40
Kč

Krytka
konektoru  UTP
LAN

Kryt konektoru RJ45 1,00
Kč

1,21
Kč

200 200,00
Kč

242,00
Kč

3. Disky

Interní SSD disk
M2 256GB

Kapacita  256GB,  PCIe  3.0  4x
NVME, rychlost čtení 3400MB/s,
zápis 3000MB/s

806,31
Kč

975,6
4 Kč

10 8
063,10
Kč

9
756,35
Kč

Interní SSD disk
M2 1TB

Kapacita  1TB.  PCIe  3.0  4x
NVME, rychlost čtení 3400MB/s,
zápis 3000MB/s

2
133,15
Kč

2
581,11
Kč

15 31
997,25
Kč

38
716,67
Kč

Externí disk 2,5"
2TB

Kapacita  2TB,  formát  2,5",
rozhraní min. USB 3.0

1
250,50
Kč

1
513,11
Kč

5 6
252,50
Kč

7
565,53
Kč

Externí disk 2.5"
4TB

Kapacita  4TB,  formát  2,5",
rozhraní min. USB 3.0

2
075,50
Kč

2
511,36
Kč

5 10
377,50
Kč

12
556,78
Kč

Flash  Disk
32GB

Kapacita  32GB,  rozhraní  USB
3.0,  rychlost  čtení  min.
100MB/s, zápis min. 10MB/s

120,50
Kč

145,8
1 Kč

100 12
050,00
Kč

14
580,50
Kč

Flash  Disk
64GB

Kapacita  64GB,  rozhraní  USB
3.0,  rychlost  čtení  min.
100MB/s, zápis min. 10MB/s

206,50
Kč

249,8
7 Kč

50 10
325,00
Kč

12
493,25
Kč

4. Operační paměti

SO-DIMM
DDR4 8GB

Operační paměť SO-DIMM 8GB
DDR4 2666MHz

1
001,00
Kč

1
211,21
Kč

10 10
010,00
Kč

12
112,10
Kč

SO-DIMM
DDR4 16GB

Operační  paměť  SO-DIMM
16GB DDR4 2666MHz

700,00
Kč

847,0
0 Kč

10 7
000,00
Kč

8
470,00
Kč

5. Klávesnice, myši

Klávesnice
kancelářská

Drátová,  membránová,  česká,
rozhraní  USB,  vč.  numerické
klávesnice

75,60
Kč

91,48
Kč

40 3
024,00
Kč

3
659,04
Kč

Myš
kancelářská

Drátová,  optická,  citlivost  1000
DPI,  3  tlačítka,  rozhraní  USB,
vel. M

51,60
Kč

62,44
Kč

50 2
580,00
Kč

3
121,80
Kč

Bezdrátový  set
klávesnice, myš

Přijímač  USB,  klávesnice  CZ,
rozlišení myši 1000 DPI

230,60
Kč

279,0
3 Kč

10 2
306,00
Kč

2
790,26
Kč
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Bezdrátová myš Přijímač  USB,  rozlišení  1000
DPI, 3 talčítka, symetrická

80,60
Kč

97,53
Kč

10 806,00
Kč

975,26
Kč

Bezdrátová
klávesnice

Přijímač  USB,  Kancelářská
klávesnice  CZ  s  numerickou
klávesnicí

197,60
Kč

239,1
0 Kč

10 1
976,00
Kč

2
390,96
Kč

6. Napájecí zdroje, baterie

Napájeí  zdroj
65W

P/N:  H6Y89AA,  pro HP EB820
G  1,  HP  EB  820G3,  HP  EB
735G6

384,00
Kč

464,6
4 Kč

5 1
920,00
Kč

2
323,20
Kč

Baterie  pro  HP
Elitebook
820G1

Produktové  číslo  SB03XL,
napětí  11,1  V,  kapacita  min.
3950 mAh

880,00
Kč

1
064,8
0 Kč

10 8
800,00
Kč

10
648,00
Kč

Baterie  pro  HP
Elitebook
820G3

Produktové  číslo  SN03XL,
napětí  11,4  V,  kapacita  min.
3850 mAh

960,00
Kč

1
161,6
0 Kč

10 9
600,00
Kč

11
616,00
Kč

Baterie  pro  HP
ELITEbook  735
G6

Produktové  číslo  SS03XL,
napětí  11,55V,  kapacita  min.
4250 mAh

1
150,00
Kč

1
391,5
0 Kč

3 3
450,00
Kč

4
174,50
Kč

7. Modemy, síťové prvky

Modem  LTE
USB

HUAWEI E3372H-320 LTE, slot
na SIM, rozhraní min. USB 2.0,
s  podporou  kmitočtů
používaných v ČR

600,00
Kč

726,0
0 Kč

50 30
000,00
Kč

36
300,00
Kč

Ethernet Switch Desktop,  8  portů,  rychlost
10/100/1000  Mb/s,  standard
IEEE802.3x

200,50
Kč

242,6
1 Kč

5 1
002,50
Kč

1
213,03
Kč

USB WiFi TP-Link TL-WN722N 166,50
Kč

201,4
7 Kč

20 3
330,00
Kč

4
029,30
Kč

8. Čisticí technika, čisticí prostředky

Čistící utěrky na
obrazovky

TFT/LCD  obrazovky,  vlhčené,
min. 100ks v balení

42,00
Kč

50,82
Kč

50 2
100,00
Kč

2
541,00
Kč

Čistící spray na
obrazovky 

TFT/LCD  obrazovky,  min.  250
ml

55,00
Kč

66,55
Kč

50 2
750,00
Kč

3
327,50
Kč

Stlačený
vzduch  pro
čištění  IT
techniky

Min. 400 ml, prošištění počítačů
a příslušenství

41,00
Kč

49,61
Kč

50 2
050,00
Kč

2
480,50
Kč

Čistící  pěna  ve
spray na plasty

Min. 250ml 82,00
Kč

99,22
Kč

50 4
100,00
Kč

4
961,00
Kč

Čistící  páska
IBM  Ultrium
LTO

IBM  Ultrium  LTO  Univerzal
Cleaning Cartridge

500,00
Kč

605,0
0 Kč

3 1
500,00
Kč

1
815,00
Kč

9. Webkamery, sluchátka, mikrofony

Webkamera Rozlišení  min.  720p,  rozhraní
min.  USB  2.0,  mikrofon,  úhel
záběru  min.  90°,  automatické
ostření

742,98
Kč

899,0
1 Kč

20 14
859,60
Kč

17
980,12
Kč

Sluchátka  s
mikrofonem

Rozhraní  1  x  3,5mm  jack,
frekvence  20Hz-20kHz,  citlivost
sluchátek  min.105  dB,  citlivost
mikrofonu min.-38dB

69,00
Kč

83,49
Kč

50 3
450,00
Kč

4
174,50
Kč

Sluchátka  s
mikrofonem 

Rozhraní  2  x  3,5mm  jack,
frekvence  20Hz-20kHz,  citlivost
sluchátek  min.105  dB,  citlivost

69,00
Kč

83,49
Kč

50 3
450,00
Kč

4
174,50
Kč
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mikrofonu min.-38dB

Stolní
mikrofonní sada

Všesměrový  mikrofon,
frakvence  min.  150Hz-6,5kHz,
počet ůčastníků min. 4, rozhraní
USB a Bluethoot

1
900,00
Kč

2
299,0
0 Kč

10 19
000,00
Kč

22
990,00
Kč

5

Datové  pásky
na zálohu

HP  LTO-7  Ultrium  RW  Data
Cartridge 15TB, C7977A

1
200,00
Kč

1
452,0
0 Kč

20 24
000,00
Kč

29
040,00
Kč

Celková  nabídková  cena,  která  je  předmětem
hodnocení.

   270
116,05
Kč

326
840,42
Kč

* počet kusů je v tabulce uveden pouze pro účely hodnocení nabídek; jedná se o předpokládaný
počet kusů odebraných za dobu trvání smlouvy
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Příloha č. 2
Rámcové kupní smlouvy:
Kontaktní a oprávněné osoby

Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany kontaktní a oprávněné osoby a
to:

ČSÚ: 

Jméno a příjmení telefon e-mail
kontaktní osoba ve
věcech 
administrativních

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné k
vystavení 
objednávky

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve
věcech 
technických

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněná osoba 
ve věcech 
akceptace plnění

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněná osoba 
ve věcech 
smluvních 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

SOFTCOM GROUP, spol. s.r.o.   

Jméno a příjmení telefon e-mail 
kontaktní osoby ve 
věcech 
administrativních 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoby ve 
věcech technických 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněné osoby ve 
věcech akceptace 
plnění 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněné osoby ve 
věcech smluvních 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
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Příloha č. 3
Rámcové kupní smlouvy
Specifikace poddodavatelů

Jméno/Název není

Sídlo

IČO

Kontaktní osoba

Tel., email, kontaktní adresa

Věcné vymezení části veřejné 

zakázky, která bude plněna 

prostřednictvím poddodavatele

Rozsah činností, který bude 

poddodavatel v rámci plnění 

předmětu veřejné zakázky provádět
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