Č.j.: MSMT-22398/2021-14

Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník)

Smluvní strany
1. Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající:
Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci
IČO:
00022985
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Kupující“)
a
2. Soňa Čevelová
Se sídlem:
Švehlova 2887/26, 106 00 Praha 10
Zastoupený:
Soňou Čevelovou
IČO:
61004146
DIČ:
CZ7360112595
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v ŽR, Č.j.: ŽO/0001990/96/DOB (dále jen „Prodávající“)
(dále společně označovány jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

1. Úvodní ustanovení
1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení výpočetní techniky 2021“.
1.2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Kupující v pozici zadavatele
a Prodávající v pozici účastníka, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení
vybrána jako nejvhodnější.

Stránka 1 z 9

2. Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění dodávky 39 ks notebooků pro zaměstnance
implementující Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také jako „zboží“)
vč. zajištění záručního servisu. Předmět této Smlouvy je dále blíže specifikován
v Příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace. Tato příloha je její nedílnou
součástí.
2.2. Prodávající dodá Kupujícímu zboží nové, nepoužité, neopravované, funkční
a odpovídající požadavkům Kupujícího.
2.3. Kupující se zavazuje za řádné plnění této Smlouvy zaplatit Prodávajícímu sjednanou
cenu.
2.4. Prodávající se zavazuje, že dodávané notebooky splňují požadavky technických
předpisů platných v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tzv. prohlášení o
shodě.

3. Kupní cena a platební podmínky
3.1. Kupní cena celkem za celý předmět plnění bez DPH činí 1 243 632,00 Kč.
DPH ve výši 21 % činí 261 162,72 Kč.
Kupní cena celkem včetně DPH činí 1 504 794,72 Kč.
3.2. Ceny uvedené v odstavci výše jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich
zahrnuty veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu plnění této Smlouvy, včetně
nákladů na balné, likvidaci nepotřebných obalů a přepravu zboží na uvedené místo
určení dle požadavku Kupujícího.
3.3. Sazba daně ve Smlouvě je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu Smlouvy. V případě
změny sazby DPH v průběhu účinnosti Smlouvy, bude sazba daně ve Smlouvě
adekvátně změněna dle zákonné výše.
3.4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle
čl. 3., odst. 3.1. této Smlouvy. Tato cena bude uhrazena po protokolárním převzetí
zboží. O řádném předání a převzetí zboží bude smluvními stranami sepsán a podepsán
předávací protokol, bez něhož není Prodávající oprávněn vystavit fakturu. Právo
fakturovat vzniká Prodávajícímu dnem řádného dodání zboží.
3.5. Kupní cena stanovená v čl. 3., odst. 3.1. této Smlouvy bude uhrazena do 30 dnů ode dne
doručení faktury na e-mailovou adresu Kupujícího:
Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude
označena názvem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a příslušným
registračním číslem projektu, ze kterého je předmět plnění hrazen (registrační číslo
projektu bude Prodávajícímu sděleno po účinnosti Smlouvy). V případě, že faktura
nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením.
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Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či
opravené faktury. Kupující si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci dále upřesnit.
3.6. Pokud termín doručení faktury Kupujícímu připadá na období od 12. prosince běžného
roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30
dní na 60 dní.
3.7. Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol v kopii.
3.8. Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Kupujícího na účet
Prodávajícího, a to v české měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné
částky z účtu Kupujícího.
3.9. Kupující neposkytuje zálohové platby.
3.10. Kupující má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí platby Prodávajícímu
v případě zjištěných vad dodaného zboží, které nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě
s tím, že využití takového práva Kupujícím vylučuje jeho prodlení s placením ceny.

4. Doba a místo plnění
4.1. Prodávající je povinen dodat na své vlastní náklady Kupujícímu zboží nejpozději do 240
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
4.2. Místem plnění je:
- Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.
Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo plnění, a to včetně umístění do konkrétní
místnosti.
4.3. O přesném termínu a způsobu dodání vyrozumí Prodávající Kupujícího minimálně
3 pracovní dny před jeho uskutečněním, a to telefonicky, či elektronickou poštou
kontaktní osobě Kupujícího odpovídající za věcné plnění Smlouvy, která je uvedena
v čl. 10., odst. 10.1. této Smlouvy.

5. Předání a převzetí zboží
5.1. Prodávající je povinen předat zboží Kupujícímu v předepsané a dohodnuté kvalitě,
množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad.
5.2. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického
práva ke zboží Kupujícím. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje převést na
Kupujícího vlastnické právo na zboží, které je předmětem této Smlouvy. Kupující
nabývá vlastnického práva ke zboží převzetím bezvadného zboží a podepsáním
předávacího protokolu.
5.3. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání, jakož
i výslovné prohlášení Kupujícího, zda zboží přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých
důvodů. Zboží převezme v místě plnění kontaktní osoba Kupujícího odpovědná za
věcné plnění Smlouvy, která je uvedená v čl. 10., odst. 10.1. této Smlouvy nebo jím
pověřená osoba. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zboží v pracovních dnech
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v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozím ujednání
smluvních stran.
5.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm či jeho části
vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. O odmítnutí převzetí zboží bude
sepsán zápis, v němž budou specifikovány vady zboží, případně jiná porušení této
Smlouvy.
5.5. Prodávající je povinen dodat s předmětem plnění (nebo zajistit online přístup za účelem
stažení) ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku veškerou technickou
dokumentaci vztahující se ke zboží v českém jazyce, jakož i veškeré listiny a doklady,
jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání. Bez této dokumentace
není Kupující povinen předmět plnění převzít.
5.6. Prodávající se zavázal, že ke všem programovým produktům budou dodána originální
instalační média (včetně příslušných instalačních kódů), nebo recovery kit, případně
zajistit online přístup za účelem jejich stažení.
5.7. Prodávající se zavázal dodat pouze programové prostředky v takové podobě, aby je
mohl Kupující oprávněně používat k patřičným účelům.

6. Záruka za jakost
6.1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku Kupujícímu
záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží a jeho veškeré součásti bude po celou
dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová
smluvené či obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po
protokolárním předání a převzetí zboží a trvá min. 60 měsíců, vyjma baterie a brašny,
kde záruka od výrobce trvá min. 36 měsíců pro baterie a min. 24 měsíců pro brašnu. Po
dobu, po kterou Kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá Prodávající,
záruční doba neběží.
6.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, jakož i za vady, které se
vyskytnou po převzetí v záruční lhůtě. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či
kvalitativních náležitostí zboží stanovených touto Smlouvou, technickými normami či
obecně závaznými právními předpisy, dále dodání jiného zboží a vady v dokladech
nutných k řádnému užívání zboží a k nakládání se zbožím.
6.3. Prodávající dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly
způsobeny porušením jeho povinností.
6.4. Kupující je povinen zjištěné vady bezodkladně oznámit Prodávajícímu, a to písemně,
telefonicky či elektronickou poštou za využití následujících kontaktů:
e-mail:
nebo jiným prokazatelným způsobem.
6.5. Prodávající se zavazuje u notebooků provádět servisní zásah v místě instalace (tedy u
Kupujícího). Prodávající se zavazuje servisní práce ukončit pro všechny dodané typy
zařízení, popřípadě reklamované zařízení s odstraněnými vadami vrátit Kupujícímu
nejpozději do konce třetího pracovního dne po dni, kdy byla vada řádným způsobem
nahlášena.
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6.6. Prodávající je povinen na své vlastní náklady vadné zboží vyzvednout a opětovně vrátit
Kupujícímu. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající
v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, jakož i datum provedení opravy.
6.7. Prodávající se zavazuje k zahájení opravy do příštího pracovního dne od nahlášení
vady.
6.8. Prodávající se zavazuje poskytnout ve stejném termínu, v případě, že nebude možno
vadu ve stanoveném termínu odstranit, za vadné zařízení ekvivalentní náhradu jako
zápůjčku, na odstranění vady dále pracovat a reklamované zařízení po skončení opravy
dodat na místo původní instalace a zápůjčku odebrat.
6.9. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout programové vybavení dodávaných
prostředků, případně, že je držitelem autorských práv a je oprávněn nabídku předložit a
zboží dodat.
6.10. Prodávající se zavázal dodávat programové prostředky, které nebyly instalovány (musí
být originál a nesmí být nikdy předtím použity) a v takové podobě, aby je mohl
Kupující oprávněně používat k patřičným účelům.

7. Odpovědnost za škodu
7.1. Pokud porušením povinností Prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů či z této Smlouvy vznikne Kupujícímu v důsledku použití či užívání zboží
jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zavinění.

8. Smluvní sankce
8.1. V případě prodlení Prodávajícího se lhůtou dodání zboží vyplývající z této Smlouvy se
Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny
vč. DPH uvedené v čl. 3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
8.2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat
zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení. Jiné sankce jsou
nepřípustné.
8.3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za
každý incident a den v rámci záručního servisu, při nedodržení časových a věcných
podmínek při odstraňování závad dle čl. 6. této Smlouvy. Výše sankce není omezená.
Pokud Kupující uzná důvody na straně Prodávajícího vedoucí k prodlení při realizaci
dodávky nebo řešení reklamace za opodstatněné, může od vymáhání této pokuty upustit.
8.4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká Kupujícímu
prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené jako čas k plnění nebo
dnem následujícím po porušení povinnosti Prodávajícího. Prodávajícímu vzniká nárok
na úrok z prodlení v zákonné výši prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty
splatnosti faktury.
8.5. Prodávající zároveň prohlašuje, že je Kupující oprávněn požadovat náhradu škody
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato Smlouva, a že je Kupující
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oprávněn domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta se do náhrady
škody nezapočítává.
8.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné smluvní strany.
8.7. Zjistí-li některá ze smluvních stran překážky při plnění předmětu této Smlouvy, které
znemožňují její řádnou realizaci, je povinna to oznámit bez zbytečného odkladu druhé
smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění překážek.
8.8. Za porušení mlčenlivosti dále specifikované v čl. 11., odst. 11.1. této Smlouvy je
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu případně vzniklé škody a rovněž není dotčena povinnost řádně plnit povinnosti
vyplývající z této Smlouvy.
8.10. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího.

9. Odstoupení od Smlouvy
9.1. Od této Smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, byla-li Smlouva porušena
podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy je ze
strany Prodávajícího považováno více než 14denní prodlení s dodáním zboží nebo
opakované dodání vadného zboží nebo neodstranění vad ve lhůtě stanovené v čl. 6.,
odst. 6.5. této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Kupujícího se
považuje více než 60denní prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 3.,
odst. 3.5., resp. odst. 3.6. této Smlouvy.
9.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku
Prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Prodávající vstoupí
do likvidace.
9.3. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.
9.4. Následkem odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou
povinny vypořádat vzájemně své závazky, zejména Prodávající vrátit Kupujícímu
veškeré obdržené platby a Kupující Prodávajícímu již dodané zboží, a to do 14 dnů ode
dne, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy. O vzájemném vypořádání svých
závazků pořídí strany zápis. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení
sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.

10.Kontaktní osoby
10.1. Kontaktní osobou zodpovědnou za Kupujícího v záležitostech věcného plnění Smlouvy
je
tel.:
e-mail:
nebo jím
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pověřené

osoby.

Ve věcech
tel.:

fakturačních
nebo jím pověřené osoby.

e-mail:

10.2. Kontaktní osobou odpovědnou za Prodávajícího ve všech záležitostech je
tel.:
, e-mail:
či osoba pověřená.
10.3. O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá
smluvní strana.

11.Zvláštní ujednání
11.1. Prodávající se zavazuje během účinnosti Smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat
mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této Smlouvy (s
výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány). Tato povinnost zavazuje
zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky Prodávajícího, kteří se podílejí na plnění
této Smlouvy.
11.2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této
Smlouvy vůči Kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
11.3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zajistí Kupující uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat
Smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li
Kupující uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od
uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Prodávající ve lhůtě tří
měsíců od uzavření Smlouvy.
11.4. 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.
11.5. Prodávající poskytne Kupujícímu či oprávněným orgánům maximální možnou
součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno,
předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu Smlouvy a doloží další
významné skutečnosti požadované Kupujícím či oprávněným orgánem. Prodávající je
povinen umožnit Kupujícímu či oprávněným orgánům výkon práva kontroly, a to po
celou dobu, po kterou je to vyžadováno legislativou daného operačního programu
případně jinými předpisy EU nebo ČR, tj. pro OP VVV do 31. 12. 2033. Po tuto dobu je
také povinen zajistit i archivaci dokumentů. V případě, že dojde k financování plnění z
této Smlouvy z dalšího operačního programu (programů), vyhrazuje si Kupující
požadavek na příslušnou archivační lhůtu, včetně práv kontroly, dále prodloužit, a to v
závislosti na aktuálních předpisech konkrétního programu. V případě, že taková potřeba
nastane, bude Prodávající ze strany Kupujícího o tomto písemně informován.
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12. Závěrečná ujednání
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti
nabývá Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy
možná až od data účinnosti.
12.2. Prodávající dává Kupujícímu souhlas s využíváním údajů o této Smlouvě a jejím plnění
a k poskytování informací o Smlouvě třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely
administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných
právních předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v Prováděcím nařízení Komise (EU)
č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi
příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími
subjekty.
12.3. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit
jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. Změny fakturačních údajů či změny kontaktních osob nevyžadují
dodatek ke Smlouvě. V tomto případě postačí písemné oznámení druhé smluvní straně.
12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.5. Tato Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu a bude smluvními
stranami podepisována elektronicky.
12.6. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného
či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu
s účelem této Smlouvy.
12.7. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi
smluvními stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto
Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li
tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu
v České republice.
12.8. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny, Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a
za nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
12.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
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Příloha č. 1 – Technická specifikace
V Praze

V Praze

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Bc. Jan Frisch

Soňa Čevelová

ředitel Odboru technické pomoci
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Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace
Požadavky kupujícího

Nabídka prodávajícího

Notebook

HP EliteBook 845 G8

Parametr
Požadavek zadavatele
Cena za 1 ks včetně příslušenství
bez DPH

Splňuje ANO/NE

Popis konkrétního splnění požadavku
31 888,00 Kč

Cena za 1 ks včetně příslušenství
s DPH

Termín dodání

Konstrukční provedení:

Barva:
Váha s baterií:
Procesor:
Operační paměť:

Pevný disk:

38 584,48 Kč
Uveďte nejbližší termín dodání, který je bez
problémů splnitelný. (termín uveďte ve
dnech ode dne účinnosti smlouvy respektive
zveřejnění v povinných registrech)
Šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná
vlákna,karbon) s odolnými panty - použití
materiálu ABS je možné pouze v kombinaci s
kovem, skelnými vlány či karbonem, nikoliv
samostatně.
Černá, šedá, stříbrná nebo podobné tmavé
zabarvení
Max. 1,60 kg
1x, min. hodnota dle PassMark - 13000 bodů,
skóre dle verze 10 PassMark CPU Mark (dle
Přílohy č. 5 Výzvy)
Min. 16 GB DDR4 2400 MHz osazeno jedním
modulem
Možnost rozšířit alespoň na 32 GB RAM

do 240 kalendářních dní ode dne nabytí
účinnosti smlouvy

ANO

ANO

stříbrná

ANO

1,37 Kg

ANO

15642 bodů

ANO

16GB (1x16GB) DDR4 3200

ANO

Až 64 GB
512GB PCIe NVMe Three Layer Cell Solid
State Drive

SSD, min. 500 GB NVME

ANO

Rychlost čtení / zápis min. 2000 MB/s

ANO

Display:

Grafická karta:
Zvuková karta
Typ a počet rozhraní

Úhlopříčka v rozmezí 14,0“ - 14,9“, nativní
rozlišení min. 1920x1080
LED podsvícení, antireflexní, matný
Integrovaná, podporující vícemonitorové
zobrazení
Integrovaná , integrovaný mikrofon a
integrované reproduktory

ANO
ANO
ANO
ANO

3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x
ANO
konektor typ C, min. 2x konektor typ A
Min. 1x digitální konektor HDMI

ANO

10/100/1000 Mbps, podpora WOL, min. 1x RJ
45 - lze řešit jiným portem (nepočítá se do
splnění minimálního počtu u jiných
požadavků). V případě řešení formou redukce
USB-C na RJ-45 je požadována podpora PXE
včetně předání MAC adresy notebooku (MAC ANO
Address Pass-Through / Host Based Mac
Address) pro jednoznacnou identifikaci
notebooku v prostředí hromadné
správy.Totéž je požadováno v případě
připojení prostřednictvím dokovací stanice
1x Bluetooth min. 5.0 LE, interní
1x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6),
interní
1x modem 4G LTE 800, 900, 1800, 2100,
interní, uživatelsky vyměnitelná SIM karta
bez použití nářadí

14" FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA

ANO
ANO
ANO

1x interní čtečka čipových karet, kompatibilní
s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816 (standardy
pro čipové karty). Pokud čtečka čipových
ANO
karet neumožňuje zasunutí čipové karty do
notebooku zcela beze zbytku, nesmí být její
vstup umístěn na čelní straně notebooku.

2× USB 3.2 , 2× USB-C (2x USB 3.2 Gen 1 TypeA 5 Gbps signaling rate, 2x USB 3.2 Gen 2
Type-C® 10 Gbps signaling rate)
1× HDMI

1x RJ-45 externí

1x kombinovaný konektor audio
(mikrofon/sluchátka), nebo 1x vstup pro
mikrofon + 1x stereo výstup pro sluchátka
1x dokovací konektor (kompatibilní s
dodanou dokovací stanicí) - počítá se do
splnění minimálního počtu u jiných portů
notebooku
Vstupní zařízení:

ANO

1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

ANO

Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US,
ANO
podsvícená nebo osvětlená, voděodolná
Integrované (TouchPad)

ANO

Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD ANO
Baterie:

Min. doba provozu - 8 hodin při běžné práci

Operační systém:

Licence Windows 10 Professional CZ OEM (64ANO
bit)
Hardwarová podpora pro Windows 10 (64ANO
bit)
Zabezpečení heslem proti neoprávněnému
přístupu na dvou úrovních
ANO
administrátor/uživatel
Možnost zabezpečení spuštění („bootování“)
heslem na dvou úrovních
ANO
administrátor/uživatel
Podpora zavedení operačního systému ze
ANO
zařízení připojeného k USB portu
Možnost zablokování vybraných zařízení a
sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat
ANO
operační systém (USB porty…)
Vzdálená diagnostika HW nezávisle na stavu
operačního programu, vzdálené vypnutí a
ANO
zapnutí počítače. Podpora vzdálené konzole
KVM na HW úrovni.

BIOS:

ANO

3 článková lithium-iontová baterie (53 Wh)

Zabezpečení:
Ostatní:

Záruční podmínky:

Servis:

Zabezpečení Technologie TPM 2.0 chip s
certifikací TCG, příprava pro mechanické
zabezpečení lankem se zámkem či případné
jiné obdobné řešení
Certifikát EPEAT min. Silver
Síťový adaptér odpovídající příkonu
notebooku, napájecí kabel
Min. 60 měsíců u notebooku a příslušenství
(vyjma baterie)

ANO
ANO
ANO
ANO

Min. 36 měsíců na baterii notebooku
ANO
V místě instalace zařízení u zákazníka s
ukončením opravy následující pracovní den
ANO
od jejího nahlášení. Servis prováděný
výrobcem či jím autorizovaným subjektem
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
ANO
pro celou ČR
Podpora poskytovaná prostřednictvím
telefonní linky musí být dostupná v pracovní
dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.

HP 5 let Next business day Onsite with
Defective Media Retention Notebook Only
Service
36 měsíců

ANO

Podpora prostřednictvím internetu musí
umožňovat stahování ovladačů a manuálů z ANO
internetu
Při výměně HDD či celého zařízení zůstává
původní HDD majetkem kupujícího (neodváží ANO
se)

Parametr
Rozhraní:

Dokovací stanice
Požadavek zadavatele
Min. 2x digitální port (DisplayPort nebo
HDMI)

Splňuje ANO/NE
ANO

HP USB-C Dock G5
Popis konkrétního splnění požadavku
2x DisplayPort 1x HDMI

Možnost souběžného připojení dvou
monitorů
Min. 4x USB port (z toho minimálně 2x USB
min. 3.0 port a min. 1x USB-C). Při připojení
dokovací stanice k notebooku a ke zdroji
energie musí zůstat jeden port USB-C volný.

ANO

ANO

1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Dokovací stanice musí podporovat WoL, PXE
a možnost převzetí MAC adresy notebooku
ANO
pro jeho jednoznačnou identifikaci v rámci
systému hromadné správy (MAC Address
Pass-Through / Host Based MAC Address)

Záruční podmínky:
Servis:

1x konektor pro připojení sluchátek nebo
reproduktorů
1x dokovací konektor (kompatibilní s
dodaným notebookem) - nepočítá se do
splnění minimálního počtu jiných portů
dokovací stanice
1x napájecí konektor, nepočítá se do splnění
minimálního počtu jiných portů dokovací
stanice
Funkce napájení a nabíjení notebooku
Síťový adaptér odpovídající maximálnímu
možnému příkonu notebooku a dokovací
stanice
Dokovací stanice včetně síťového adaptéru
musí být od stejného výrobce jako nabízený
notebook
Min. 60 měsíců
V místě instalace zařízení u zákazníka s
ukončením opravy následující pracovní den
od jejího nahlášení. Servis prováděný
výrobcem či jím autorizovaným subjektem

ANO

ANO

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

2x USB-C (1x pouze přenos dat a napájení
externích zařízení do 15 W, 1x pro připojení k
notebooku), 4x USB 3.0

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
pro celou ČR, servisní střediska pokrývající
ANO
celé území ČR
Podpora poskytovaná prostřednictvím
telefonní linky musí být dostupná v pracovní
dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.

Parametr
Příslušenství:

Záruční podmínky:
Servis:

Parametr

Brašna:

ANO

Příslušenství
Požadavek zadavatele
Splňuje ANO/NE
Klávesnice - USB: klasické rozložení CZ,
klávesy F1-F12 a numerická klávesnice
(tlačítko Enter a Shift zvětšené), české
ANO
rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m,
klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves,
protiskluzová úprava
Myš - USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min.
1,5 m, symetrické provedení (pro praváky i
leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo
ANO
BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
10 do 12 cm (ne malé notebookové)
Min. 60 měsíců
V místě instalace zařízení u zákazníka s
ukončením opravy následující pracovní den
od jejího nahlášení. Servis prováděný
výrobcem či jím autorizovaným subjektem
Brašna
Požadavek zadavatele

ANO

Popis konkrétního splnění požadavku

60 měsíců

ANO

Splňuje ANO/NE

Brašna s uchem a s popruhem napevno
přišitým nebo opatřeným kovovými sponami,
velikost primárně uváděná výrobcem
ANO
(tolerance max. 0,5 palce) odpovídající
velikosti nabízeného Notebooku II

HP Top Load
Popis konkrétního splnění požadavku

Záruční podmínky:

Min. 24 měsíců

ANO

Společné požadavky
Parametr
Požadavek zadavatele
Splňuje ANO/NE
Veškeré výše uvedené výrobky splňují
požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č.
617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se
provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/2009/125/ES a jsou v souladu
Environmentální požadavky
ANO
s direktivou RoHS (Restriction of Use of
Certain Hazardous Substances) a nařízení
vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace
relevantní

24 měsíců

Popis konkrétního splnění požadavku

