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I. Předmět Smlouvy

1) Prodávající prohlašuje, že je, nebo včas bude výlučným vlastníkem dále specifikovaných 
movitých věcí (dále jen  „Předmět koupě").

2) Prodávající dodá Kupujícímu zboží nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající 
požadavkům Kupujícího.

3) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále Smluvními 
stranami sjednanou.

II. Předmět koupě

1) Předmět koupě tvoří následující movité věci (části Předmětu koupě):

a) Sestava notebook (sestava obsahuje notebook, dokovací stanici, příslušenství -  
klávesnice a myš, dva monitory, batoh)

b) Sestava stolní počítač (sestava obsahuje stolní počítač, webkameru, příslušenství -  
klávesnici se čtečkou čip. karet a  myš, dva monitory).

S-



III.Způsob plnění

1) Předmět koupě je  Prodávající povinen předat na adrese Kupujícího do 14 týdnů od účinnosti 
Smlouvy.

2) Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li z důvodu spočívajícího v a/nebo souvisejícího 
s nouzovým stavem aktuálně vyhlášeným na území ČR k opoždění dodávky Předmětu plnění 
od výrobce, je  Prodávající povinen tuto skutečnost písemně Kupujícímu oznámit a prokázat 
nejméně 10 dnů před uplynutím sjednané lhůty plnění -  dodávky Předmětu plnění. 
V takovém případě se pak sjednaná lhůta plnění prodlužuje o 30 dnů.

3) Prodávající včas dohodne s kontaktní osobou Kupujícího uvedenou v čl. XIII. odst. 2 
Smlouvy datum a čas předání Předmětu koupě. Nedohodnou-Ii se Smluvní strany na 
oboustranně vyhovujícím datu a čase předání, platí, že Předmět koupě bude předán v M ístech 
plnění poslední den lhůty v 15 hod.

4) Předmět koupě může být dodán po částech s tím, že Předmět koupě musí být vždy dodán ve 
formě funkčních celků. Pro odstranění nejasností se uvádí, že funkční celek tvoří Předmět 
koupě uvedený v čl. II. odst. I písm. a) a b) této Smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany si ujednaly, že celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen  „Kupní cena“) 
činí částku 890.200 Kč bez DPH, cena včetně příslušné výše DPH činí částku 1.077.142 Kč.

2) Kupní cena uvedená v odst. 1) tohoto článku se skládá z následujících dílčích cen:

Předmět koupě

Cena bez 
DPH za 1 ks 

předmětu 
koupě

M nožství
Cena 

celkem  
bez DPH

Cena 
celkem s 

DPH

Notebook 40100,00 4 ks 160 400 194 084

Dok. stanice 2 750,00 4 ks 11 000 13 310

Příslušenství 760,00 4 ks 3 040 3 678

M onitor 5 200,00 8 ks 41 600 50 336

Batoh 500,00 4 ks 2 000 2 420

Kupní cena za sestavu  
NTB 218 040,- 263 828

PC 71 500,00 8 ks 572 000 692 120

W ebkamera 750,00 8 ks 6 000 7 260

Příslušenství 1 370,00 8 ks 10 960 13 262

M onitor 5 200,00 16 ks 83 200 100 672

Kupní cena za sestavu 
PC . 672 160,- ’ 813 314

. ' ’ ř, ■ 
K upní cena celkem 890 200,- 107 7 1 4 2



3) Výše uvedené dílčí ceny jsou sjednány dohodou Smluvních stran podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a  jsou  cenami maximálními 
anepřekročitelným i, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí 
Předmětu koupě včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou 
do M ísta plnění apod.

4) Předmět koupě bude uhrazen na základě jedné faktury. Prodávající vystaví po předání 
Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu 
do 5 pracovních dnů od předání Předmětu koupě. Pokud Prodávající předával Předmět koupě 
po částech, počítá se lhůta dle předchozí věty ode dne předání poslední části Předmětu koupě. 
Ve faktuře bude rozepsaná cena účtovaná za jednotlivé části Předmětu koupě, účelem této 
povinnosti je  zajistit, aby z faktury bylo patrné, zda se uplatní režim přenesení daňové 
povinnosti. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dodacích listů na 
Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím.

5) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a 
v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy;

b) uvedem' dílčích cen;

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;

d) úplné bankovní spojení Prodávajícího.

6) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu na 
adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy u Kupujícího, nebo do datové schránky.

7) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s je jí úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na 
faktuře některá z  náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode dne doručení 
opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

8) Kupující neposkytuje zálohové platby.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

í)  Povinnosti Kupujícího

a) Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu a vjezdu do 
objektu na adrese, kde m á být předán Předmět koupě.

b) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu koupě a 
poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení 
všech záležitostí související s předáním Předmětu koupě.

c) Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným Předmětem 
koupě a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně předávaného 
Předmětu koupě do dodacího listu. Kupující je  dále povinen dodací list podepsat. Nejsou- 
li na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Kupující Předmět koupě 
přejímá bez výhrad.

d) Kupující se zavazuje zaplatit včas Kupní cenu.

2) Povirmosti Prodávajícího

a) Prodávající se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést k Předmětu 
koupě vlastnické právo na Kupujícího.



b) Prodávající při odevzdání Předmětu koupě předloží Kupujícímu dodací list ve dvou 
vyhotoveních.

c) Dodací list bude obsahovat především označení Kupujícího a Prodávajícího, přesný popis 
Předmětu koupě, počet předávaných kusů (tzn. 1 předávaný kus zahrnuje i veškeré jeho 
příslušenství: jako např. napájecí kabel...), informaci o tom, zda Prodávající předal 
Předmět koupě řádně a včas a dále předepsaná jm éna osob oprávněných k předání 
Předmětu koupě obou Smluvních stran. Není-li oprávněná osoba Kupujícího určena 
v Příloze č. 2 Smlouvy, pak je  j í  Kontaktní osoba Kupujícího. Obsah dodacího listu bude 
potvrzen čitelnými vlastnoručními podpisy oprávněných osob obou Smluvních stran.

d) Prodávající je  podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z  veřejných výdajů. Prodávající se 
zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s 
dodávkou dle platných právních předpisů.

VI. Vlastnické právo

1) Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí jeho předáním Kupujícímu, tj. podpisem 
dodacího listu, tak jak  je  uvedeno v čl. V odst. 2 písm. c) této Smlouvy bez ohledu na 
případné výhrady. Bude-li Prodávající plnit po částech, převádí se vlastnické právo ke každé 
předané movité věci zvlášť v době předáni.

VII. Práva duševního vlastnictví

1) Cena Předmětu koupě zahrnuje i případnou odměnu za poskytnutí licence k užití Předmětu 
koupě ajeho  příslušenství.

2) Prodávající prohlašuje, že jakékoliv plnění dle této Smlouvy je  bez právních vad, zejména že 
není a nebude zatíženo žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul 
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto 
oznámení nepravdivé, je  Prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky 
takového jednání, přičemž právo Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu 
zůstává nedotčeno.

VIII. Odpovědnost za vady

1) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě, nebo jeho část nemá žádné vady.

2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku 
v délce 60 měsíců na notebooky, stolní počítače, monitory a kamery a v délce 12 měsíců na 
příslušenství. Tato záruka nabývá platnosti dnem převzetí Předmětu koupě, nebo jeho části, 
tj. dnem podpisu příslušného dodacího listu bez ohledu na případné výhrady.

3) Kupující je  oprávněn uplatnit vady u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu 
na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že převzetím jednotlivých částí Předmětu koupě není dotčeno právo Kupujícího 
uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

4) V případě neodstranitelné vady Předmětu koupě bude tento vadný kus Předmětu koupě 
nahrazen kusem novým, a to do 20 pracovních dní od prokazatelného nahlášení vady 
způsobem dle tohoto článku.

5) Smluvní strany se dohodly, že v případě nahrazení vadného pevného disku novým pevným 
diskem či příp. výměny celé části Předmětu koupě uvedené v čl. II. odst. 1) písm. a) Smlouvy 
zůstává původní pevný disk Kupujícímu.



IX. M lčenlivost

1) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, podniknout všechny nezbytné kroky k 
zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen  „Diskrétní 
informace”). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za 
Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. XIII. 
odst. 5 této Smlouvy);

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím om áčeny jako důvěrné.

2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na 
informace:

a) které je  Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;

c) které jsou  nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran;

d) u nichž je  Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 
třetí stranou, je ž  rovněž nem' ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.

3) Jako s diskrétmmi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené 
v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího, a dále s 
veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího či 
plnění této Smlouvy.

4) Prodávající se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 
K jiném u použití je  třeba předchozí písemné svolení Kupujícího.

5) Prodávající je  povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém  je  v tomto smluvním 
vztahu zavázán sám.

6) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od 
skončení záruční doby.

X. Odpovědnost za škodu

1) Kupující odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

3) Náhrada škody je  splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany Smluvní straně povinné z  náhrady škody.

X I. Sankce

1) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě ve lhůtě vyplývající z této 
Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
(slovy: dvacet pět setin procenta) z Kupní ceny za nedodanou část Předmětu koupě za každý



započatý den prodlení.

2) Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je  Prodávající oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z  prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinnosti mlčenlivosti dle čl.
IX. této Smlouvy, je  druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

4) Smluvní pokuta je  splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se 
náhrady škody v plné výši.

6) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1806 Občanského zákoníku.

XII. Ukončení Smlouvy

1) Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

2) Kupující je  oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;

b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Prodávajícího, nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky;

c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin.

3) Prodávající je  oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující neuhradí Kupní 
cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

4) Smluvní strany jsou  vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

5) Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě o více než 30 kalendářních dní po 
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady Předmětu koupě ve lhůtě 30 
kalendářních dní od je jich  oznámení Kupujícím;

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním 
Smlouvy;

d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno či napraveno ani do 
30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dní.

7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a 
Smluvní strany si jsou  povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámeni odstupující Smluvní sírany o odstoupení od 
této Smlouvy druhé Smluvní straně. Ustanovení odst. 4 tohoto článku není dotčeno.

8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, plnil- 
li Prodávající jen  zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího význam.

9) Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak nemá právní účinky. Odstoupení je  účinné



ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

10) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 
ani ujednám', které m á vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od 
této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani práv poskytnutých ve smyslu čl. VII. 
této Smlouvy.

Xni. Závěrečná ustanovení

1) Oznámení nebo jiná  sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. 
Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů 
musí být oznámeny druhé Smluvní straně datovou zprávou nebo formou doporučeného 
dopisu. Oznámení nebo jiná  sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně 
učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené 
v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně 
oznámí druhé Smluvní straně.

a) Kupující: M inisterstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 

Jméno: Mgr. Eva Vondráčková

Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

E-mail:

Datová schránka; vidaawt

b) Prodávající:

Jméno: Zuzana Sázavská

Adresa: Tyršova 509/7, 460 Ol Liberec 5

E -m ail:.

Datová schránka: shrtggS

2) Smluvm' strany se dohodly na určem' kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen 
„Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním týkajícím se této 
Smlouvy, s výjim kou změn Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy a  oznámení o změně 
bankovních údajů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

a) Kontaktní osobou Kupujícího je  Ing. Jan Pecka  e-mail_________ ________ ,
424

b) Kontaktní osobou Prodávajícího je: Zuzana Sázavská, jednatelka,
a další zaměstnanci či jiné osoby jím  písemně pověření.

3) Ke změně Smlouvy, zrušení Smlouvy, nebo změně bankovních údajů je  za Kupujícího 
oprávněn Mgr. Eva Vondráčková. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn 
za Prodávajícího sám Prodávající (pokud je  fyzickou osobou -  podnikatelem) nebo statutární 
orgán Prodávajícího, a to dle způsobu jednám' uvedeného v obchodním rejstříku (dále jen  
„Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně 
všechna oprávnění Kontaktních osob.

4) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je  příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé Smluvní 
straně.

5) Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může 
být v elektronické podobě zveřejněna v registru smluv, na internetových stránkách 
Kupujícího, na profilu zadavatele (Kupujícího) ve smyslu zákona o zadávání veřejných



zakázek, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez 
časového omezení.

6) Prodávající bere na vědomí, že osobní údaje jeho, či jeho zaměstnanců, specifikované v této 
Smlouvě jsou  ze strany Kupujícího zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této 
Smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019, o 
zpracování osobních údajů, v platném znění.

7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiámě ustanoveními Občanského 
zákoníku o koupi.

8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a 
nedotčena, nevyplývá-Ii z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za 
nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy.

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této 
Smlouvy, nebo je  vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se 
těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na 
nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a 
podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit 
Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož  důsledku by došlo 
k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

11) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o 
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány 
s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

12) Tato Smlouva je  vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze 
Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

13) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a 
podepsány oběm a Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.

14) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

15) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

V Praze dne '/^  /  V Liberci dne 10. Ll.ZOZV

Kupující Prodávající
Mgr. Eva Vondráčková Zuzana Sázavská

ředitelka odboru majetkoprávního a jednatelka
Veřeinvrh



Popts produktu Cena CZK Počet Celkem bez DPH
HP USB'C Dock G5 EURO 2 750,00 Kč 4 11 000,00 Kč
HP 15.6 Active Backpack 500,00 Kč 4 2 000,00 Kč
HP Wired 320K keyboard 360,00 Kč 4 1 440,00 Kč
HP Wireless M ouse X200 400,00 Kč 12 4 800,00 Kč
Sandberg USB kam era W ebcam  Saver lOBOp 750.00 Kč 8 6 000,00 Kč
HP USB Business Slim Sm artcard Keyboard 970,00 Kč 8 7 760,00 Kč
HP E27 G4 FHD Monitor 4 900,00 Kč 24 117 600,00 Kč
HP 5y NextBusDay Standard Monitor HWSupp 300,00 Kč 24 7 200,00 Kč

34630752; Untitled 40 100,00 Kč 4 160 400,00 Kč
HP IDS UMA Ryzen 5 PRO 5650U 855 G8 Base NB PC
Integrated HD 720p IR DuaiAryMic W ebcam
15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA250 for WWAN for HD
32GB (2x16GB) DDR4 3200
1TB PCIe-3x4 2280 NVMe TLC Solid S tate Drive
Qualcomm WCN6856 Wi-Fi 6e 160 MHz +Bluetooth 5.2 WW WLAN
Intel XMM 7360 LTE-Advanced (Cat 9)
Fingerprint Sensor
Active SmartCard
3 Cell 56 WHr Long Life
65 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter
C5 1 .Om Sticker Conventional Pow er Cord
3_3_0 Warranty
Country Localization
Dual Point Backlit Vflth numeric keypad spill-resistant Premium Ke
Electronic TCO Certified labeling
Electronic Energy S tar labeling (EStar)
EU RED Pictogram Label
HP 5 year Next business day Onsite with Defective Media Retention

34794720: Untitled 71 500,00 Kč
HP Z4 G4 WKS
HP Z4 G4 90 750W C hassis
Windows 10 Pro 64 W orkstations Plus CZECH-SK
Operating System  Load to M.2
Intel Xeon W-2245 3.9GHz 2933MHz 8 0  155W CPU
64GB (2x32GB) DDR4 2933 DIMM ECO Registered WW Memory
AMD Radeon Pro W 5700 8GB SmDP+USBc GFX
HP Z Turbo Drive M.2 256GB TLC SSD
1TB 7200RPM SATA3.5in
HP Optica! Wired M ouse USB
9.5mm Blu-ray Writer 1st ODD
Base F lo  4xUSB3 TypeA
HP SO Card Reader
HP ZCentral Remote Boost 2020 SW  for Z workstation 
3_3_3 (m aterlalJabor_onsite) W arranty EURO 
HP minlDP-to-DP A dapter (2-pack)
HP 24 G4 465W_750W Country Kit CZECH-SK
HP 24 HiPwr CPU Cooling Solution________________________________________

572 000,00 KČ

Celkem 890 200,00 Kč




