
číslo smlouvy: 2017/0072 

KUPNÍ SMLOUVA 

UZAVŘENÁ D L E USTANOVENÍ § 2079 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 S B . , OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

1 . Smluvn í s t rany 

1 .1 . Kupující 

Městská část Praha 17 

Sídlo: 

Jednající: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „kupující") 

Žalanského 291/12b, 163 00, Praíia - Řepy 

Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 

00231223 

CZ00231223 

Česká spořitelna, a.s. 

27-2000700399/0800 

1.2. Prodávající 

XANADU a.s. 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsaný: 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen ..prodávaiící") 

Zirovnická 2389/1 a, 106 00, Praha 10 

14498138 

CZ14498138 

Ing. Tomášem Netolickým, člen představenstva 

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555 

2. Předmět s m l o u v y 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je 

předmětem koupě specifikovaným v čl. 3. této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické 

právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu 

kupní cenu sjednanou v čl. 4. této smlouvy. 



3. P ředmět koupě 

3.1 . Předmětem koupě dle této smlouvy jsou následující movité věci: 

a) 20 ks stolní počítač HP EliteDesk 800 G2 S F F Business P C ; 

b) 20 ks Office 2016 pro domácnosti a podnikatele Win CZ ; 

(dále jen „předmět koupě") 

3.2.Smluvní strany berou ve smyslu § 2095 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občansky zákoník") na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že 

prodávající odevzdává předmět koupě kupujícímu jako nový bez jakýchkoliv vad či opotřebení. 

3.3.Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí touto smlouvou 

převzetím předmětu koupě kupujícím. 

4. Kupní c e n a a je j í s p l a t n o s t 

4 .1 . Kupní cena za předmět koupě (dále jen ..kupní cena") je stanovena dohodou smluvních stran 

dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 
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4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě 

do místa plnění. 

4.3. Kupní cena uvedená v čl. 4.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná. 

Jakékoliv změny kupní ceny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem ktéto 

smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami. 

4.4. Kupní cena je splatná ve lhůtě dvacetjedna (21) kalendářních dní ode dne, kdy byla 

kupujícímu doručena faktura (daňový doklad) prodávajícího obsahující (i) náležitosti 

daňového, resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů, a 

(ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura (daňový doklad) musí být zaslána na adresu sídla 

kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

4.5. Právo prodávajícího vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká ke dni odevzdání předmětu koupě 

kupujícímu. 

4.6. Kupující má právo fakturu (daňový doklad) prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnost 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-1 

na faktuře (daňovém dokladu) odkaz na číslo této smlouvy. Nová lhůta splatnosti v délce třicet 

(30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury (daňového dokladu; 

kupujícímu. 
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5. Místo a čas p lnění 

5.1. Smluvní strany si sjednaly, že prodávající odevzdá kupujícímu a kupující od prodávajícího 

převezme předmět koupě nejpozději do dvacetijedna (21) pracovních dní ode dne uzavření 

této smlouvy na adrese sídla kupujícího. 

5.2. Prodávající kupujícímu předmět koupě odevzdá společně s doklady, které se k předmětu 

koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě v souladu 

s touto smlouvou. 

6. Nebezpeč í škody 

6.1. Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost předmětu koupě a za 

skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušena žádná povinnost prodávajícího nebo 

práva či oprávněné zájmy jiných osob. 

6.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě kupujícím. 

7. Záruka a o d p o v ě d n o s t z a vady 

7,1. Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v délce šedesáti (60) měsíců od předání 

předmětu koupě kupujícímu. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku. 

8. Smluvn í pokuty a úroky z prod len í 

8.1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění sjednaný v bodu 5.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny (tj. včetně DPH) 

uvedené v bodu 4 .1 . této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené faktury, je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den 

prodlení. 

8.3. Všechny smluvní sankce uplatněné dle této smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních 

dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně 

povinné. Ujednání o úroku z prodlení a smluvních pokutách zůstávají případným odstoupením 

od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti této smlouvy. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu 

škody. 

9. Osta tn í u jednán í 

9.1. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy, 

manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za 

škodu způsobenou vadným balením. 

9.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zveřejnit tuto smlouvu a související 

informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Kupující neuveřejní 
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informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních 

předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství dle § 504 

občanského zákoníku a důvěrných informací dle § 1730 občanského zákoníku. 

1 0 . Z á v ě r e č n á us tanoven í 

11.Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 

stejnopisy obdrží kupující, 1 stejnopis obdrží prodávající. 

12. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků. 

13. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním 

podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

14.Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží 

veškeré úsilí, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě, je 

příslušný obecný soud žalované strany. 

15.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich vážné a svobodné vůle, je 

uzavřena nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Příloha č. 1: specifikace zboží 

V Praze dne 
1 8 - O i - 2017 

v Praze dne 

Mgr. Jitka Synkovi 

Starostka MČ Praha 17 

(kupující) 

Ing Tomáš Netolický 

Člen představenstva XANADU a.s 

DOLOŽKA (prodávající) 

Potvrzujeme ve smyslu § 43 C. 131/2000 Sb^ ̂  platnén. 
^ b v l v splnCny podmínky pro platnost právního uk(,nu že byly splnCny podmii 

r souladu s usnesením RMČ/Z^l^í ' 

VPraze 1 2 -04 - 2017 

členovi aastupitehtv* M
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Příloha č. 1: specifikace zboží 

Parametr Nabízené plnění 

Výrobce HP 

Model HP EliteDeskSOO G2 S F F 

Procesor Minimálně 4 jádra procesoru 

Minimálně 4 vlákna pro multitasking 

Hodnocení v benchmarku PassMark min. 7600 
bodů 

Navržený tepelný výkon max. 65W 

Mezipaměť minimálně 6 MB, sdílená všemi jádry 

ano 

ano 

Intel Core 15-6600 3.3G 6M 2133 4C 
CPU 

ano 

ano 

Operační paměť Minimálně 8 GB 2133 MHz DDR4 

Volné sloty pro rozšíření, podpora až 32 GB RAM 

8GB DDR4-2133 (1x8GB) RAM 

ano 

Pevný disk 
Pevný disk 128GB SSD, SATA 6GB/s, rychlost čtení min. 450MB/S, zápisu min. 
250MB/S 128GB SATA 2.5 S S D 

Grafická karta 
Velikost grafické paměti min. 2GB, typ paměti DDR5, rozhraní 
64bit 

Hodnocení v benchmarku PassMark min. 920 bodů 

ano 

ano 

NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe 
X 8 G F X 

Vstupní a výstupní 

porty 

Min 2x USB 2.0 a min 8x USB 3.0 z toho na předním panelu minimálně 2x USB 3.0 

1x VGA + 2x Display port s podporou připojení více monitorů 

Konektory pro sluchátka a mikrofon na předním panelu šasi 

1x zvukový vstup na zadním panelu šasi (line In) 

1x zvukový výstup na zadním panelu šasi (line Out) 

l xRS-232 

2x PS2 

1xRJ-45 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

Rozšiřující sloty Minimálně 4x rozšiřující slot PCI Express (min. v2.0) 

Nejméně jeden ze slotů plný PCI Express x16, verze 3.0 

ano 

ano 

Zvuk 
Integrovaná zvuková 
karta ano 

Optická mechanika DVD+/- RW, rozhraní SATA, slim 
Slim Desktop SuperMulti DVD+/-
RW 

LAN adaptér Gigabit ano 

Skříň počítače Formát S F F slim 

1x pozice 3.5" s přístupem z venku pro druhý disk nebo další externí porty 

1x pozice pro slim mechaniku 

1x interní pozice pro 2.5" disk 

ano 

ano 

ano 

ano 

Vybavení Klávesnice (česká), myš (optická s kolečkem) ano 

Napájení Interní, dimenzovaný s rezervou pro přidání druhého HDD a přídavných karet 

Norma Energy Star, certifikace 80PLUS Platinum (účinnost 92%) 

Aktivní korekce PFC 

ano 

ano 

ano 

Správa 

zabezpečení 

Trusted Platform Module 1.2 na základní desce 

Povolení/zakázání sériových/parelelních/USB portů v BIOSu 

Podpora vPro technologie nebo obdobné technologie pro plné ovládání PC 

a pro vzdálený přístup do BIOSu 

ano 

ano 

ano 

ano 

Instalační média Instalační médium OS a ovladače ano 

Operační systém MS Windows 10 Pro 64 
Zadavatel požaduje dodat počítače s předinstalovaným OS MS Windows 10 Pro 
64 

ano 

ano 

Kancelářský balík MS Office 2016 Home and Business edition, české ano 

Záruka Po dobu 5 let oprava následující pracovní den u zákazníka (díly i práce) 

Záruka musí být poskytována přímo výrobcem. 

ano 
HP 5 year Next Business Day 
Onsite 

5 | 6 



L1G76AV HP EliteDesk 800 G2 S F F Business PC 

L1P90AV Single Unit (SFF) Packaging 

L1G80AV HP EliteDesk 800 S F F Platinum G2 Chassis 

N1H64AV Microsoft Windows 10 Pro 64-bit OS 

N8G72AV Intel Core Í5-6600 3.3G 6M 2133 4C CPU 

L1G66AV 8GB DDR4-2133 (1x8GB) RAM 

L1Z80AV 128GB SATA2 .5SSD 

L1G59AV NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 GFX 

LI R47AV HP USB Business Slim Keyboard 

C8N39AV HP USB Mouse 

L1Z46AV 9.5mm Slim Desktop SuperMulti DVDRW ODD 

L2X26AV 3_3_3 (nriaterialJabor_onsite) S F F _ S T Warranty 

L1Z49AV HP EliteDesk 800 Country Kit 

P1V41AV Intel Inside Core i5 S F F Labei 

U7899AV HP 5 year Next Business Day Onsite Desktop Oniy Hardware Support 

ZD011A HP Standard Delivery (Door_Dock) Desktop 
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