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IO zakázky na profilu Zadavatele: 121919 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákonik 

(dále také „smlouva") 

Kupujicí: 
se sídlem: 
součást: 
adresa součásti: 
zastoupený: 
ve věcech technických: 

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: 

,,PC a notebooky pro JU DNS 11- výzva č. 44" 

Smluvni strany 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Přirodovědecká fakulta 
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. , děkanka fakulty 

ve věcech veřejné zakázky: 
 

 
600 76 658 IČO: 

DIČ: CZ60076658 
(dále jen „kupující") 

a 

Prodávající: B2C, s.r.o. 

Sídlo: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 
IČ: 27957705 

DIČ: CZ27957705 

Jednajicí:   

Zapsaná v obchodnim rejstříku vedeného: Spisová značka: C 129365 vedená u rejstříkového 
soudu v Praze 

Bankovní spojeni:  
  

 

(dále jen „prodávající") 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu výpočetní techniku (dále jen .předmět koupě") . 
Prodávající se zavazuje předmět koupě v rozsahu a objemu dle odst. 1.3, 1.4 a 1.5 tohoto článku 
dodat kupujícímu v místě plnění a předmět koupě nainstalovat, a to vlastním jménem, na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost. Prodávající se dále zavazuje splnit i další povinnosti sjednané touto 
smlouvou. 

1.2 Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. 

1.3 Předmětem koupě se pro účely této smlouvy rozumí: 
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Počet kusů 

1 

3 

2 
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1.4 Předmět koupě je blíže specifikován v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1. Provede-li prodávající dodávku ve větším rozsahu, než je uvedeno v příloze 
č. 1 smlouvy, na toto přebytečné zboží není uzavřena kupní smlouva. Kupující umožní 
prodávajícímu převzetí a odvoz přebytečného zboží, nebezpečí škody na přebytečném zboží nese 
po celou dobu prodávající. 

1.5 Příloha č. 1 smlouvy, Technická specifikace, obsahuje parametry předmětu koupě nabídnuté 
prodávajícím, resp. vyjádření prodávajícího, že předmět koupě požadované parametry splňuje, 
a názvy a typové označení jednotlivých součástí předmětu koupě doplněné prodávajícím. 

1.6 Prodávající prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem předmětu koupě, 

b) předmět koupě je nový, tzn. nikoliv dříve použitý, či repasovaný, plně funkční a bez potřeby 
dodatečných dalších nákladů ze strany Kupujícího, 

c) předmět koupě odpovídá této smlouvě, tzn., má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li 
ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával 
s ohledem na povahu či účel předmětu koupě, 

d) předmět koupě splňuje normy a další předpisy platné v ČR a EU. 

2. Podmínky plnění 

2.1 Prodávající a Kupující dále ujednávají, že je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se: 

a) předat soupisy jednotlivých položek předmětu koupě a zpracovat předávací protokol, 

b) předmět koupě opatřit vratným obalem, případně obalem z recyklovaných surovin, 

c) předmět koupě dopravit do místa plnění, 

2.2 Prodávající se dále zavazuje 

a) při plnění smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, 
zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených 
přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plněn í této smlouvy podílejí. Prodávající neumožní nelegální práci; 

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům , kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
v rámci plnění této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 30 
dní. 

Kupující má právo kontrolovat dodržování tohoto odstavce; Prodávající je povinen Kupujícími 
kontrolu umožnit; neumožnění kontroly je podstatným porušením smlouvy. 
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3. Termín a místo plnění 
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3.1 Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět koupě, a to nejpozději do 4 týdnů od nabytí 
účínnosti smlouvy. 

3.2 Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu řádně předmět koupě od prodávajícího převzít, kdy 
o předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol dle článku 7. této 
smlouvy 

3.3 Místem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou objekty Jihočeské univerzity v českých 
Budějovicích uvedené jako .konkrétní místo dodání" v přílohách č. 1 smlouvy - Technické 
specifikace. Osoba, kterou kupující pověřil k převzetí předmětu koupě, je kontaktní osoba uvedená 
v Přílohách č. 1 - Technické specifikace, jako .objednávající", popř. osoba, uvedená v úvodních 
ustanoveních této smlouvy jako .kontaktní osoba ve věcech technických". 

4.Kupnícena 

4.1 Cena za předmět koupě a splnění souvisejících povinností dle čl. 1 a 2 této smlouvy, uvedená 
v odst. 4.2, je stanovena dohodou smluvních stran dle zpracované zadávací dokumentace 
a vítězné nabídky. Kupní cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. 

4.2 Kupní cena je ve smyslu ustanovení odst. 4.1 této smlouvy sjednána: 

Položka 
Název položky 

Počet 

číslo kusů Cena v Kč bez DPH celkem 

1 PC  1 27 800,00 

2 PC   3 123 600,00 

3 PC  2 44 000,00 

Celkem 195 400,-

4.3 Ke kupní ceně bude připočtena sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

4.4 Zvýšení sjednané ceny je možné pouze na základě zvýšení oprávněných nákladů prodávajícího 
způsobených změnou příslušných právních norem, zejména pak za předpokladu, že v průběhu 
plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, kterými je prodávající povinen 
se v souvislosti se svou činností řídit. 

4.5 Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu koupě a provedením 
sjednaných služeb a prací, zejména náklady na pořízení předmětu koupě včetně nákladů na jeho 
výrobu, náklady na dopravu do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační 
mechanismy, náklady na pojištění zařízení, ostrahu předmětu koupě do jeho předání a převzetí, 
daně a poplatky spojené s dodáním předmětu koupě, náklady na průvodní dokumentaci a náklady 
spojené s uskutečněním veškerého plnění dle této smlouvy. Sjednaná kupní cena je nezávislá 
na vývoji cen a kursových změnách. 

4.6 Prodávající prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou požadavků kupujícího 
na předmět koupě a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré věci , služby a práce, které 
jsou nezbytné pro řádné splnění závazku Prodávajícího ze Smlouvy, a že při stanovení ceny dle 
této Smlouvy: 
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• Při kalkulaci ceny zohlednil všechny technické a obchodní podmínky uvedené 
ve Smlouvě. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: 

Úhrada kupní ceny bude provedena po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě. Platba 
proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Daňové doklady budou 
doručovány Kupujícímu na elektronickou adresu Platba bude probíhat výhradně 
v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturace dodávky bude uskutečněna 
na základě vystavené faktury do výše 100 % celkové ceny dodávky, která bude splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost daňových dokladů bude prodávajícím stanovena na 30 
kalendářních dnů od jejího doručení Zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu 
s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti požadované touto smlouvou. 

Prodávající se zavazuje vystavit pro potřeby kupujícího v rámci jedné zakázky několik dílčích faktur, 
a to v počtu odpovídajícím počtu jednotlivých objednávek (uvedeny v příloze 
č. 1 ač. 2 Technické specifikace) 

Každá jednotlivá faktura bude označena IO veřejné zakázky a číslem objednávky 
zaznamenaným v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy. 

5.2 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
ve smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne 
plynout až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury kupujícímu. 

5.3 Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy. 

5.4 Pokud bude předmět koupě prodávajícím předán a kupujícím převzat bez vad a nedodělků, uhradí 
kupující ve lhůtě splatnosti celou kupní cenu včetně DPH. Pokud kupující převezme předmět 
koupě, na němž se vyskytují vady či nedodělky, uhradí kupující ve lhůtě splatnosti pouze 85 % 
kupní ceny a DPH v plné výši, zádržné ve výši 15 % kupní ceny uhradí kupující až po odstranění 
poslední vady a posledního nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, a to ve lhůtě splatnosti 
dle bodu 5.1 Smlouvy počítané ode dne odstranění poslední vady či nedodělku. 

6. Realizace dodání předmětu koupě 

6.1 Prodávající se zavazuje provést veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné dodání předmětu 
koupě s řádnou odbornou péčí a tyto práce a činnosti řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce 
a činnosti spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Prodávající je povinen pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, 
zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru. 

6.2 Prodávající je povinen chránit zájmy kupujícího podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Prodávající, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění svých závazků zdržet po celou až do jejich řádného splnění v souladu s ustanoveními této 
smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli 
ohrozit oprávněné zájmy kupujícího, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu . 

6.3 Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího povinen předložit. 

6.4 Prodávající je povinen při plnění této smlouvy dodržovat veškeré ČSN či jiné relevantní technické 
normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti , bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost i náklady prodávající. 

6.5 Prodávající na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu koupě 
po celou dobu jeho dopravy do místa plnění , to znamená do řádného převzetí předmětu koupě 
kupujícím, stejně tak za škody způsobené svojí činností třetí osobě. 
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Prodávající je povinen uzavřít na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by mohl 
způsobit v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Prodávající je povinen na požádání předložit 
kupujícímu kopii pojistné smlouvy. 

6. 7 Kupující si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti předmětu 
koupě nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb 
či námitek kupujícího, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži prodávajícího. Pro ten případ se 
prodávající zavazuje uhradit náklady na znalecký posudek do 7 dnů od písemné výzvy k úhradě. 

6.8 Prodávající se zavazuje organizovat veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné dodání předmětu 
koupě v souladu s požadavky kupujícího, v případě potřeby i ve dnech pracovního klidu. 

7. Předání předmětu koupě 

7.1 Prodávající předá a kupující převezme řádně dodaný předmět koupě formou předávacího 
protokolu. Závazky prodávajícího dle čl. 1 a 2 této smlouvy jsou považovány za řádně splněné po 
předání kompletního předmětu koupě a po předložení všech požadovaných dokladů. Dnem 
předání předmětu koupě se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu 
a předání veškeré dokumentace. 

7.2 Předání a převzetí předmětu koupě se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné 
vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se 
zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
předmětu koupě, pokud je to technologicky možné. Nároky kupujícího na zaplacení eventuálních 
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 

7.3 Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady. 

7.4 Prodávající předloží k přejímacímu řízení kromě dokladů obvykle požadovaných: 

- jedno pare dokumentace předmětu koupě v tištěné formě, příp. v elektronické formě, 

- seznam dokumentace k dodanému předmětu koupě, včetně záručních listů , návodů k obsluze, 
revizních zpráv a prohlášení o shodě, 

- seznam osob s uvedením jej ich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit 
reklamovanou vadu. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je 
možno nahlásit havárii. 

Bez těchto dokladů nelze považovat předmět koupě za způsobilý k řádnému předání a převzetí. 

7.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzít předmět koupě v případě, že bude v době předání 
vykazovat vady. Kupující je oprávněn odmítnout převzít předmět koupě i v případě nesplnění 
dalších povinností dle tohoto článku. Po odstranění nedostatků bude přejímací řízení po písemné 
výzvě prodávajícího doručené kupujícímu minimálně jeden pracovní den před předáním provedeno 
opakovaně. 

7.6 Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího zaplacením sjednané kupní ceny 
prodávajícímu. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem jeho předání 
dle předávacího protokolu. 

8. Záruka 

8.1 Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude dodán dle podmínek této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době bude bez vad 
a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu 
či kvalitativních podmínek sjednaných v této smlouvě. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté 
i právní, které se na předmětu koupě vyskytnou v době předání, a dále za ty, které se na předmětu 
koupě vyskytnou v záruční době. 

8.2 Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě ve smyslu§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") v délce trvání 
24 měsíců, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak. 
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Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u prodávajícího 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak 
se projevují. Dále kupující navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, 
se kterou bude reklamace projednána. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat 
údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace, termín nástupu na odstranění vad 
a lhůtu ve které bude vada odstraněna. 

Kupující má při uplatnění vad právo zvolit si některou z těchto možností nápravy: 

- odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

- odstranění vady dodáním nového předmětu koupě, resp. součásti, není-li vada opravou 
odstranitelná, 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupení od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady. 

8.4 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.5 Nedostaví-li se prodávající bez omluvy na schůzku dle odst. 8.3 této smlouvy, nebo nenastoupí-li 
prodávající k odstranění reklamované vady ani do 7 pracovních dnů po termínu sjednaném dle 
odst. 8.3 této smlouvy, bude kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí prodávající kupujícímu. 

8.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace 
do dne vyřízení reklamace prodávajícím. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy kupující potvrdil 
vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

8.7 V případě, že vady na předmětu koupě způsobené Prodávajícím budou příčinou vad či škod 
vzniklých na jiných částech majetku Kupujícího, má Kupující právo přeúčtovat Prodávajícímu 
veškeré náklady související s jejich odstraněním. 

8.8 Prodávající je povinen na žádost kupujícího odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě 
je kupující povinen odstranění vady zaplatit. 

8.9 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě předmětu koupě věci předané kupujícím, neodpovídá 
prodávající za vady předmětu koupě, které byly způsobeny použitím těchto věcí , jestliže prodávající 
při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu předmětu koupě 
nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující písemně trval na jejich použití. 

8.1 O Záruční servisní činnost musí být prováděna kompetentním pracovníkem prodávajícího, 
a to minimálně v rozsahu a pravidelných časových intervalech dle požadavků výrobce. Servisní 
činností se rozumí zejména údržba, čištění, kalibrace a opravy předmětu koupě a výměna jeho 
součástí. 

8.11 Případný pozáruční servis bude řešen na základě samostatné smlouvy. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit, ohrozí-li nebo zmaří-li Prodávající realizaci předmětu 
smlouvy nebo podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

9.2 Mezi důvody, pro něž lze od Smlouvy odstoupit, patří zejména: 

a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště, které před zahájením 
prací písemně stanoví Kupující a předá Prodávajícímu, 

b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek, 
c) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek bude 

prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu bude zamítnut z důvodu nedostatku 
majetku, 
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d) vady předmětu koupě nebo jednání Prodávajícího, kterými byla Smlouva porušena podstatným 
způsobem, 

e) další důvody stanovené zákonem. 

9.3 Za soustavné porušování provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých 
podmínek se považuje třetí méně závažné porušení výše uvedených podmínek, byl-li Prodávající 
nejméně dvakrát písemně Kupujícím na porušení podmínek upozorněn. 

9.4 Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých 
podmínek se považuje zejména jednání Prodávajícího, při němž může být ohroženo: 

- dodání předmětu koupě řádně a včas , 

- zdraví a bezpečnost pracovníků podílejících se na plnění dle této smlouvy. 

Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých 
podmínek se považuje rovněž jednání pracovníků Prodávajícího, za která mohou být příslušnými 
orgány státní správy uloženy pokuty či jiné sankce. 

9.5 Kupující má právo odstoupit od této Smlouvy i v případě, že výdaje, které by mu na základě této 
Smlouvy měly vzniknout, budou MŠMT ČR, případně jiným kontrolním subjektem, označeny 
za nezpůsobilé. 

9.6 Od Smlouvy je možné odstoupit jen písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé straně. 
V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s odkazem 
na ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

10.Sankce 

10.1 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur vystavených prodávajícím má tento právo vyúčtovat 
kupujícímu a kupující má povinnost uhradit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně 
vystavené a doručené faktury- daňového dokladu. Výše úroku se řídí platnými právními předpisy 
(§ 1970 občanského zákoníku, § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

10.2 Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové kupní ceny 
za každý i započatý den prodlení oproti smluvně stanovenému termínu dodání předmětu koupě. 

10.3 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění drobných vad při předání předmětu koupě 
nebo vad předmětu koupě v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu 500 Kč za každou jednu 
vadu za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé v souvislosti s pozdním odstraněním vad. 

10.4 Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti na straně 
prodávajícího, a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta, kupující 
je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu. 

11. Ostatní ujednání 

11.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 
Dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. 

11 .2 Ve věcech souvisejících s realizací předmětu smlouvy pověřily k jednání smluvní strany svoje 
zástupce, kteří jsou uvedení v záhlaví Smlouvy. 

11.3 Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje: 

(i) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu této Smlouvy a umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním , a to po celou dobu archivace 
projektu, minimálně však do konce roku 2031. Kupující je oprávněn po uplynutí 10 let 
od ukončení plnění podle této Smlouvy od Prodávajícího výše uvedené dokumenty 
bezplatně převzít; 
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(ii) jako osoba povinná dle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit 
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, zejména MŠMT ČR, přístup ke 
všem dokumentům , tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), 
a to za předpokladu , že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost 
rovněž zajistí Prodávající u případných subdodavatelů Prodávajícího. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a že jsou 
jim všechna její ustanovení jasná a srozumitelná. 

12.2 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena 
ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Pokud je smlouva 
uzavírána v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky 
oběma stranami. 

12.3 Všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany 
řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této 
Smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud určený podle místa sídla Kupujícího. 

12.4 Veškeré právní vztahy související s touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. 

12.5 Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila 
příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout. 

12.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Pokud však Smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude Smlouva 
účinnosti teprve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu. Veškeré úkony související s uveřejněním 
Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující. 

Příloha č. 1 - Technické specifikace Fialová 
Příloha č. 2 - Technická specifikace Futera 
Příloha č. 3 - Technická specifikace Předota 

KUPUJICI: 

V českých Budějovicích dne ...................... . 

děkanka fakulty 

PRODÁVAJICI: 

V Praze dne 15.9.2021 

jméno a podpis oprávněné osoby 



Objednávka č. 2106101944 Specifikace PC 

Identifikace DNS PC a notebooky pro JU DNS li 

Odběratel 

Název firmy J ihočeská univerzita v českých Budějovicích Prodávající: B2C, s.r.o. 

Ulice č.p. Branišovská 1645/31 a Sidlo: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 

Město, PSČ 370 05 české Budějovice IČ : 27957705 

IČ 60076658 DIČ: CZ27957705 

Obiednávaiicí (vyplňuje   

 

   

E-mail: ·  

  

Konkrétní místo dodáni (adresa. budova, číslo dveří) : 

Obiednávaný počet kusů 1 
Nabldnutý model Dell Preclsion 3650T, i5-10600/16GB/512NVME/2x1GbE/WIN 10P/5 let NBD 

P/N modelu Dell Preclsion 3650T 
Nabídnutá cena za ks bez DPH 27 800 Kč 

Nabídnutá cena celkem bez DPH 27 800 Kč 

Technická specifikace 
Název parametru Požadovaná hodnota Nabízená konfigurace dodavatele 

Procesor CPU o výkonu min. 13900 bodů v programu Passmark CPU 
Mark iS-10600 

Pevný disk 512 GB SSD NVMe 512GB 
Operační paměť Min. 16 GB, DDR4 · 3200MHz 16GB 

Min. 2 volné sloty pro rozšířeni RAM ANO 
možnost celkového osazeni až 128 GB RAM ANO 

Grafická karta integrovaná, připojeni min. 2 monitorů ANO 
Síťová karta min. 2x RJ45 s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, PXE, Wake on 

LAN, oodoora standardu 802.1 x 2x RJ45 
Zvuková karta integrovaná ANO 
Vstupní a výstupní porty min. 1 x USB 3.2 Type-A 2. gen; min. 2 x USB 3.2 Type-A 1. 

gen; min. 2 x USB 2.0 Type-A s technologii SmartPower; min 
2 x USB 2.0 Type-A (z přední strany); min. 1 x USB 3.2 Type 
A 1. gen s technologii PowerShare (z přední strany): min. 1 x 
USB 3.2 Type-C 2. gen (z přední strany) 

ANO 
Min. 2 x DisplayPort min. 1.4 

ANO 
Min. 2 x PS-2 ANO 

Zabezpečení dat Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslováni BIOSu ANO 
Maximální rozměry chassis 335 X 176.6 X 345 
mm) ANO 
Počet interních pozic pro 2x 
HDD ANO 
Počet PCI slotů 1x plné výšky (možnost osazeni karty o délce 22cm) ANO 
Počet PCle x4 slotů 1x 3. gen plné výšky ANO 
Počet PCle (x16) slotů 1x 4. gen plné výšky ANO 
Optická mechanika DVD-RW ANO 
Zdroj s běžnou účinnosti 90 %, Gold ANO 
Mechanické zabezpečeni Uzamčeni case ke korpusu stolu ANO 
Certifikace ISV na celou sestavu ANO 
SW kompatibilita MS Windows® 10 (64 bit), Linux ANO 
Operační systém Microsoft Windows OEM, CZ, předinstalovaný na pevném 

disku WINlO 
BIOS Management Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a 

možnost zaheslován i BIOSu, zakázaní zvolených portů 
SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a den 

ANO 
Záruka Min. 60 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený 

servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního 
den po nahlášeni závady v místě instalace. Záruční opravu 
realizovat oomoci steiné komoonentv. 60m 

Způsob prováděni Jediné kontaktní místo pro nahlášeni poruch v celé ČR, 
záručního servisu a servisní střediska pokrývající celé územ! ČR, možnost 
podpory sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. 

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být 
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 
hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat 
stahováni ovladačů a manuálů z internetu adresně pro 
konkrétní zadané sériové číslo zařízení. 

ANO 





Objednávka 2106101941 Specifikace PC 

Identifikace DNS DNS - Jihočeská univerzita - PC, LCD, notebookv 

Odběratel Dodavatel (vvplňuie žluté buňkv) 

Název firmy Jihočeská univerzita v Ceských Budějovicích Prodávaj ící: B2C, s.r.o. 

Ulice č.p. Branišovská 1645/31 a Sídlo: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 

Město, PSČ 370 05 české Budějovice IC: 27957705 

IČ 60076658 DIC: CZ27957705 

Obiednávailcl (vvplňuie zelené buňkv) 

Součást JU: Přírodovědecká fakulta 

Jméno a příjmení:  

  

  

Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveřil : 

Objednávaný počet kusů 3 
Nabídnutý model PC sestava/ Pracovní stanice B2C 

P/N modelu 1XX2020 
Nabídnutá cena za ks bez DPH 41 200 Kč 

Nabídnutá cena celkem bez DPH 123 600 Kč 

Technická specifikace 

Název parametru Požadovaná hodnota Nabízená konfigurace dodavatele 

Procesor CPU o výkonu min. 46090 bodů v programu Passmark CPU AMD Ryzen 9 5950X 
Mark 

Pevný disk min. 1TB SSD NVMe, rozhraní PCle Gen4, min rychlost 
zápisu: 2830MB/s SSD 1TB WO BLACK SN750 SE NVMe M.2 PCle Gen4 

Plidání HDD HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 256 MB Cache 
a kapacitou min. 8TB HDD 8TB Seaaate SkvHawk Al 256MB SATAIII 

Operační paměť Min. 64 GB, DDR4 - min. 3200MHz, každý modul min 32 GB 
ADATA XPG Gammlx 020 64GB DDR4 3200MHz / DIMM / CL 16 / č erná I KIT 2x 32GB 

Min. 2 volné sloty pro rozšíření RAM ANO 
možnost celkového osazení až 128 GB RAM ANO 

Grafická karta integrovaná, možnost připojení 2 monitorů ANO 
Síťová karta Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbít/s, RJ45 ANO 
Zvuková karta integrovaná, Podpora digitálního S/PDIF výstupu ANO 
Vstupní a výstupní porty Min. 1x USB-C 3.1 Gen 2; min. 1x USB-A 3.1 Gen 2, min 4x 

port USB 3.1 Gen 1 na zadním panelu; min. 2x min. USB 3.0 
na přední lolíoadně vrchní\ straně case GIGABYTE MB Se AM4 B450 AORUS PRO, AMO B450, 4xDDR4, V GA 
Min. 2x digitální (HDMI 2.0 / DVI). ANO 

Klávesnice USB + čtečka CZ/US, včetně numerické části min. 101 kláves, 
smart karet kompatibilní se základní sestavou Dell klávesnice se čtečkou Smart karet KB-813 (čipowch karell , CZ (KB813-BK-CZE) 

Myš USB Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou Dell laserová drátová mvi MS3220 černá 
Zabezpečeni dat Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslováni BIOSu ANO 
Provedení chassis Midi/ MiddleTower ANO 
Maximální rozměry chassis 48x41 x21 
'cm) ANO 
Počet interních pozic pro min. 2x 
HDD ANO 
Počet PCle x1 slotů min. 1x ANO 
Počet PCle (x16) slotů min.3x ANO 
Zdroj plně modulární s certifikaci min. 80 PLUS® GOLD, Učinnost 

větší než 90% oři běžném zatíženi min 850W FSP/Fortron HYDRO G 850 PRO, 80PLUS GOLD, 850W, modular 
SW kompatibilita Linux ANO 
BIOS Management lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a 

možnost zaheslováni BIOSu ANO 
Záruka Min. 24 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Záruční opravu 

realizovat pomoci stejné nebo stejně výkonné komponenty. 
Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. 

ANO 





Objednávka 2106101939 Specifikace PC 

Identifikace DNS DNS • Jihočeská univerzita • PC, LCD, notebookv 

Odběratel Dodavatel (vvplňuie žluté buňkv) 

Název firmy Jihočeská univerzita v českých Budějovicích Prodávajíci: B2C, s.r.o. 

Ulice č.p. Branišovská 1645/31 a Sídlo: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 

Město, PSČ 370 05 české Budějovice IČ: 27957705 

IČ 60076658 DIČ: CZ27957705 

Obiednflvajici (vvplňule zelené buňkv) 

Součást JU: Přírodovědecká fakulta 

Jméno a příjmení:   

  

  

Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveř~: Branišovská 1760  

Obiednávaný oočet kusů 2 
Nabídnutý model PC sestava/ Pracovní stanice B2C 19 

P/N modelu 1XX2020I9 

Nabídnutá cena za ks bez DPH 22 000 Kč 

Nabídnutá cena celkem bez DPH 44 000 Kč 

Technická soecifikace 
Nflzev parametru Požadovaná hodnota Nabízená konfigurace dodavatele 

Procesor CPU o výkonu min. 20750 bodů v programu Passmark CPU INTEL Core 19-10900 / Comet Lake 110th I LGA1 200 / max. 5,2 
Mark GHz/ 10C/20T 120MB / 65W TOP/ BOX 

Pevný disk 500 GB SSD NVMe náhodný zápis min. 550 000 IOPS a 
I rvchlost záoisu min. 3 200 MB/s Samsung 970 EVO PLUS 500GB 

Přidán í HDD 1 TB HDD s rozhranim SATA 3, min. 7200 oVmin., 8 MB Cache HDD 1TB SATAlll 7200rpm 
Operační paměť Min. 32 GB, DDR4 • min. 3200MHz, modul min. 16 GB 32GB DDR4 3200MHz / OIMM / CL 16 / černfl / KIT 2x 16GB 

Min. 2 volné sloty pro rozšíření RAM ANO 
možnost celkového osazení až 128 GB RAM ANO 

Grafická karta integrovaná, min. připojeni 2 monitorů ANO 
Síťová karta Integrovaná s rychlosti 10/100/1000 MbiVs, RJ45 ANO 
Zvuková karta integrovaná , min. 5x jack ANO 
Vstupni a výstupní porty Min. 6 x USB-A 3.2 Gen 1, min. 1 x USB Type-C, min. 1 x 

USB 2.0 oort oro audio ASUS ROG STRIX B460·F GAMING 
Min. 1x OisplayPort min. 1.4. a min. 1x HDMI min. 1.4b ANO 

Klávesnice USB + čtečka CZ/US, včetně numerické části . min. 101 kláves, 
smart karet komoatibilní se základní sestavou Dell kl6vesnlce se čtečkou Smart karet KB-813 (člpowch karet\ , CZ (KB813-BK-CZE) 

Myš USB Laserová s kolečkem , kompatibilní se základní sestavou Dell laserová drátová mvš MS3220 terná 
Provedení chassis Midi / Middle Tower ANO 
Maximální rozměry chassis 48x41x21 
11cm) ANO 
Počet interních pozic pro min. 2x 
HDD ANO 
Počet PCle 3.0 x1 slotů min. 3x ANO 
Počet PCle 3.0 (x16) slotů min. 2x (min 1x plně osazený 16x) ANO 
Zdroj min. 500 W, certifikace 80+ EVOLVEO FX 500 , zdroj 500W ATX, 14cm, tichý, 80+, bulk 
SW kompatibilita MS Windows® 10 (64 bit), Linux ANO 
Operační systém Microsoft Windows 10, CZ, předinstalovaný na pevném disku 

v iakékoliv edici ANO 
BIOS Management Lokálni nebo vzdálená možnost BIOS flash update a 

možnost zaheslováni BIOSu ANO 
Záruka Min. 24 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Záruční opravu 

realizovat pomocí stejné nebo stejně výkonné komponenty. 
Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. 

ANO 






