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(dále jen ,,kupují cĺ ")



Úvodnĺ  ustanovení

Tato kupní  smlouva (dále jen ,,smlouva") byĺ a smluvní mi stranami uzavřena
na základě rámcové  dohody na dodávky výpoč etní  techniky pro rok 2022
č . j . MV-137721-107Nz-2022 (dále jen ,,rámcová dohoda").

t!.

Předmět smlouvy

1. Předmětem té to smlouvy je dodávka výpoč etní techniky (dále jen ,,VT'' nebo
,,zboŽí ") v mnoŽství  a specifikaci dle Pří lohy č . 1 smlouvy' Prodávají cí  se
zavazuje zboŽí  dodat kupují cí mu.

2. Kupujĺ cí  se zavazuje zboŽí  převzĺ t a zaplatit sjednanou cenu podle č l. lll.
smlouvy.

I il.

Kupní  cena

1. Cena je stanovena ve výš i 54 500,00 Kč  bez DPH

DPH 21 o/o 11 445,oo Kč

CELKEM 65 945,00 Kč  s DPH

Slovy. š edesát pět t isí c devět set č tyřicet pět korun č eských

2. Nabí dnuté  jednotkové  ceny jsou povaŽovány za ceny nejvýš e pří pustné  a
nepřekroč itelné , zahrnují  poplatky za autorská práva' celní  poplatky,
ekologickou likvidaci vč etně dalš í ch nákladů  souvisejí cí ch s dodávkou zboŽí
v té to smlouvě výslovně neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýš e pří pustnou' kterou je moŽné  změnit jen v přÍ padě
změny sazby DPH.

tv.

Doba a mí sto plněnĺ

Prodávají cí  je povinen dodat zbož í  nejpozději do 30 kalendářní ch dnů  ode
dne nabytí  ú č innosti smlouvy' Mĺ stem plnění je MV-GŘ HZS Č R, Technický
ú stav poŽární  ochrany, Pí sková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany.

V.

Vš eobecné  dodací  podmí nky

1. Dodávka zboŽí  bude povaŽována za uskuteč něnou její m převzetí m
kupují cĺ m a podpisem dodací ho listu zástupci obou smluvnĺ ch stran v mí stě
plnění . Jedno vyhotovení  dodacĺ ho listu zů stane kupují cí mu a druhé
vyhotovení  bude předáno prodávají cí mu.

2. Kupují cĺ  nabývá vlastnické  právo k dodané mu zboŽí  jeho převzetí m a je

oprávněn zboŽí  pouŽí vat' Přechod nebezpeč í  š kody na zboŽí  se ří dí
ustanovení mi $ 2121 a násl' oZ.
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vt.

Dodací  podmí nky

1. Prodávají cí  předloŽí jako souč ást dokumentace při dodávce zboŽí :

a) dodací  list dodávky se seznamem výrobní ch č í sel podle typů
dodávaných zaří zeni,

b) seznam SW s přiřazení m k jednotlivým zařĺ zení m dodávky, přesným
názvem vč etně verze, mnoŽství m licencí , typem licenč ní ho omezení
(napřĺ klad zda se jedná o jednotlivé  nebo sí ť ové  licence, freeware,
multilicence omezené  i neomezené , v přĺ padě oEM, ke které  Vl)
a mnoŽství m dodaných originální ch instalač ní ch mé dií , na kteých je
dodáván.

2. Prodávají cí  je povinen dodat se zboŽí m ke kaŽdé mu zaří zení
samostatné mu funkč ní mu celku zárućní  list, veš kerou dokumentaci vč etně
návodu k obsluze v č eské m jazyce, bez té to dokumentace nelze zboŽí
převzí t.

3. Prodávají cí  je povinen předat kupujĺ cí mu kompletní  dokumentaci
k dodávané  VT a kupujĺ cĺ je povinen tuto dokumentaci převzí t.

4. Prodávají cí  předloŽil jako souč ást dodavatelské  dokumentace pro č ásti
nabí zené h o zboŽí , na které  se vztahuje zákon č '. 2211997 Sb', o technických
poŽadavcí ch na výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů ' ve znění
pozdějš í ch předpisů , kopie prohláš ení  o shodě.

5. ostatní  podmí nky vztahují cí  se k dodání  zboż í  jsou uvedeny V rámcové
dohodě.

VI I .

Platební  podmĺ nky

1. Platby se budou uskuteč ňovat v Kč  na základě faktury - daňové ho dokladu.

2. Prodávají cí  uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč  s DPH i bez DPH,
s uvedení m sazby DPH a její m vyč í slení m.

3. Prodávají cí  na faktuře uvede jednotkové  ceny V Kč  bez DPH a s DPH
s uvedení m sazby DPH a její m vycí slení m.

4. Faktury jsou splatné  do 30 kalendářní ch dnů  ode dne jejich prokazatelné ho
doruč ení  kupujĺ cí mu na adľ esu uvedenou v té to smlouvě' Mí sto plněnĺ  a
fakturač ní adresa:

odběratel:

Ministerstvo vnitra, Nad Š tolou 936/3

170 34 Praha 7 - Holeš ovice

lČ o: oooo7064 DlČ : czo0oo7o64

pří jemce:

MV-GŘ HZs cR
Technický Ústav poŽární  ochrany, Pĺ sková 42

143 01 Praha 4 - Modřany
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5. Faktura je povaŽována za proplacenou okamŽikem odepsánĺ  pří sluš né
č ástky z Úč tu kupují cí ho.

6. ZboŽí  je urč eno výhradně a zcela pro výkon pů sobností  v oblasti veřejné
správy, ve které  se kupují cí nepovaŽuje za osobu povinnou k danive smyslu

$ 5 zákona ć,.23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dále jen ,,zákon o dani z přidané  hodnoty"), a proto nelze na
kupujĺ cí ho aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení  $
92a a násl. zákona o dani z přidané  hodnoty.

7. ostatní  podmí nky vztahují cí  se k platbám za dodané  zboŽí  jsou uvedeny v
rámcové  dohodě.

VI I I .

Záruka

1. Prodávajĺ cí  se zavazuje poskytovat záruku na dodané  zboŽí  vdé lce 36
měsí ců .

2. ostatní  podmí nky vztahujĺ cí  se k záruce jsou uvedeny v rámcové  dohodě.

!x.

Vady

1. Prodávají cí  je povinen dodat VT v mnoŽství  a technické  specifikaci dle
pří lohy č . 1 té to smlouvy a při dodrŽenĺ  obchodní ch podmí nek sjednaných
v té to smlouvě a v rámcové  dohodě. Kupují cí je povinen dodané  VT převzĺ t
a zaplatit kupní cenu.

2' Poruš í -li prodávají cí  povinnosti stanovené  v bodu 1 tohoto č lánku, jedná se
o vady plnění . Kupují cĺ je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich
zjiš těnĺ .

3. Zjistí -li kupujĺ cÍ  vady týkají cí  se typu a technických parametrů  dodané  VT j iŽ

při dodání , je oprávněn odmí tnout jejich převzetí  a od smlouvy odstoupit.
odstoupení  od smlouvy kupují cí  bezodkladně pí semně oznámí
prodávají cí mu.

4. Vady, které  kupují cí  zjistí  aŽ. po převzetĺ  dodávky, je prodávají cí  povinen
odstranit nejpozději do 14 kalendářnĺ ch dnů  od doruč ení  reklamace.
Prodávají cí  odstranÍ  vady bezú platně dodání m náhradní ho plnění
v mnoŽstvĺ , druhu a jakosti dle smlouvy. obdobně postupuje prodávají cí  i v
pří padě, nevyuŽije-li kupují cĺ  své ho práva na odstoupení  od smlouvy podle
bodu 3 tohoto č lánku.

x.
Smluvní  pokuta a ú roky z pľ odlení

1. Vš echny podmí nky smluvní ch pokut a ú roky z prodlení  jsou uvedeny
v rámcové  dohodě'
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xt.

odstoupení  od smlouvy

1. odstoupení od smlouvy se ří dí  ustanovení mi s 2001 a násl. oZ.

2' Smluvní  strany pokládají  za podstatné  poruš enĺ  smlouvy prodlení
prodávají cí ho se splnění m předmětu smlouvy ve sjednané m termí nu dle č l.

lV' té to smlouvy nebo nedodání  zboŽi v poŽadované  kvalitě a mnoŽství  dle
té to smlouvy.

3. Kupují cí  je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe nabyde právnĺ  moci
rozhodnutí  insolvenč nĺ ho soudu, j í mŽ se osvědč uje Úpadek nebo hrozí cí
Úpadek prodávají cí ho dle zákona č ,. 18212006 Sb., o ú padku a způ sobech
jeho řeš ení  (insolvenč ní zákon), ve znění  pozdějš í ch předpisů

xil.

Řeš ení  sporů

1. Veš keré  spory mezi smluvní mi stranami budou řeš eny nejprve smí rně.

2. Nebude-li smĺ rné ho řeš enĺ  dosaŽeno, budou spory řeš eny v soudní m ŕ í zení
před obecnými soudy Č eské  republiky.

xill.
odpovědnost za š kody

1' Prodávají cí  odpoví dá za š kodu způ sobenou vadným plnění m té to smlouvy
v rozsahu stanovené m č eským právnĺ m řádem, zejmé na pakoZ.

xM.
Závěreć,ná ustanovení

1. Tato smlouva se řĺ dí  rámcovou dohodou a právní m řádem Č eské  republiky,
zejmé na pří sluš nými ustanovení mi oZ.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejĺ ho podpisu oběma smluvní mi stranami
a Úč innosti dnem zveřejnění v regĺ stru smluv'

3. Smlouva mů Že být měněna nebo doplňována jen pĺ semnými, oč ĺ slovanými
dodatky odsouhlasenými smluvní mi stranami, které  se stanou nedí lnou
souč ástí té to smlouvy.

4. obě smluvní  strany prohlaš ujĺ , Že tato smlouva nebyla uzavřena v tí sni, ani
za jednostranně nevýhodných podmí nek a na dů kaz toho připojují  své
elektronické  podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické  podobě.

6. Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy je Pří loh a č ,. 1 - Předmět plnění

V Olomouci dne V Praze dne

xupuii.iprodávají cí
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Dell XPS/9320ĺ i5-
L24oP I  L3,4','lr ĺ  o/8G B l 5t2GB

SSD/ I  ris xe I  w t l'P I  Black/3RN BD

Hloubka

Maximální  v, š ka

Srrka

Barva

Nabí jení  p es USB-C

Poměr stran

Verze Wĺ Fi

Grafĺ cká karta

Váha

operač ní  systé m

Disk

RAM

Úhlop í č ka

Procesor

Specifikace NTB

9320-65319

199,04 mm

L5,95 mm

295,3 mm

Č erná

Lze nabí jet p es USB-C

16:10

WiFi6

lntel lris Xe Graphics

1,25 Kg a mé ně

Windows L1 Pro

M2 SSD 512 GB

8GB LDDRS 5,2 GHZ

L3,4"

lntel Core i5 L24OP Alder Lake

Nastavitelná v' š ka

Kontrast

Konstrukce

P ipojení

Povrch displeje

Poměr stran

Odezva

obnovovací  frekvence

Typ panelu

Rozlĺ š ení

Úhlop í č ka

Specifikace Monitor

Ano

4000 ku 1

Prohnutá

HDMI , DP, USB-C, USB

Matn'

2t:O9

5ms

1"00 Hz

VA

3440xL44O px

34"

Samsung/LS34A650UXUX IS34A650UXUXEN

Cena za 1 ks bez DPH 13 800,00 Kč

Cena za 1 ks bez DPH 33 000,00 Kč



Lrell dol(ovaci stanice

WDl9TBS18OW
Thllnĺ ł arRalł

Poč et 4K Monitor

DP 1.4

USB-C

HDMI2.O

RJ.45

Poč et USB-A por

Power Delĺ very

Standard konektoru

Konektor

Specifĺ kace Dokovací  stanice

2Ĺo-AŻBv

2 a ví ce

ANO

ANO

ANO

ANO

3 a ví ce

130W a ví ce

Thunderbolt 3 a novějš í

USB.C

Cena za 1- ks bez DPH 7 700,00 Kč


