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KUPNÍ SMLOUVA 

 
číslo kupujícího: S-1165/61664651/2022 

                  číslo prodávajícího:  …………………. 
 

„Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup IT techniky 
 do odborných učeben“ 

 
Smluvní strany 

 
Kupující 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 
Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov  
Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o. 
IČ: 61664651 
DIČ: CZ61664651 
Datová schránka: wctg79r  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 
dále jen „kupující“ 
 
a 
 
Prodávající 
IT FRIENDS, s.r.o. 
Se sídlem: U smaltovny 1381,170 00 Praha 1 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 163847   
Jednající: Jakub Novák 
IČO: 24656631 
DIČ: CZ24656631 
Datová schránka: zk2pfey 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 
dále jen „prodávající“ 

 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto kupní smlouvu: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

 
1.1. Prodávající se zavazuje k prodeji 17 ks nových PC s monitorem, klávesnicí a myší, 35 ks nových 

NTB, 1 ks nového nabíjecího vozíku a 5 ks nových NTB (dále jen „zboží“) do sídla školy na základě 
výběrového řízení s názvem -  „Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup IT techniky 
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do odborných učeben“ podle specifikace, která je v souladu specifikací, která byla součástí nabídky 
prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. 
 

1.2. Dodávkou „zboží“ se pro účely této smlouvy rozumí úplné doručení komplexní dodávky, která se 
skládá z: 17x stolní PC s monitorem, klávesnicí a myší, 35x notebooků, 1x nabíjecí vozík, 5x 
notebooků.   
 

1.3. Místem kompletní instalace zboží je sídlo zadavatele: Mendelova 131, 256 01 Benešov. 
 
1.4. Prodávající se zavazuje, že provede dodávku zboží v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.  

 
1.5. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou převzít zboží a zaplatit 

prodávajícímu cenu za zboží uvedené v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 
smlouvě.  

 
 

Článek II. 
Termín dodání zboží 

 
2.1. Prodávající kompletně dodá veškeré zboží specifikované v článku I. odst. 1.1. až 1.4. smlouvy nejdéle 

v termínu do 1 měsíce od podpisu smlouvy.   
 

2.2. Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu předem v dohodnutém termínu. 
 
 

 
Článek III. 

Cena za zboží 
 

3.1 Celková cena za zboží dle článku I. smlouvy a dodávky zboží dle článku II. je sjednána dohodou na 
základě nabídkové ceny prodávajícího dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 159 185,- Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. 
K této celkové ceně za zboží bude prodávajícím účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 243 428,85 Kč. 

 
Celková cena za zboží včetně DPH činí 1 402 613,85 Kč.  

 
   

3.2 Dohodnutá cena za kompletní dodání zboží zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a 
předání prodávajícím kupujícímu podle čl. I. této smlouvy. 

 
3.2. Prodávající je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této kupní smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude 
výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

  
3.3  Právo na zaplacení dohodnuté ceny za zboží vzniká prodávajícímu po komplexním dodání a 

převzetí zboží, tj. jeho dokončením, předáním kupujícímu bez vad. 
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Článek IV. 
Platební podmínky  

  
4.l. Úhrada za zboží bude kupujícím provedena na základě 2 faktur vystavených prodávajícím po 

řádném předání a převzetí celého zboží bez vad předávacím protokolem. Objednatel zálohy 
neposkytuje. 

 
4.2. Fakturace zboží bude rozdělena do 2 faktur. První faktura bude na zboží:  17x stolní PC 

s monitorem, klávesnicí a myší, 35x notebooků, 1x nabíjecí vozík. Druhá faktura bude na: 5x 
notebook. Zboží bude považováno za uhrazené, bude-li nejpozději v den její splatnosti připsána ve 
prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

  
4.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, 

že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny uvedené 
náležitosti, týkající se vystavení faktur. Pokud faktury nebudou vystaveny v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebudou splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn faktury 
prodávajícímu vrátit; v případě, že jsou faktury oprávněně vráceny, hledí se na ně, jako by nebyly 
vystaveny. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.  

 
4.4.  Cena zboží bude považována za uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti připsána ve  

prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
 

Článek V.  
Předání a převzetí zboží 

  
5.l. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně instalovaného 

zboží kupujícímu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
  
5.2. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít, jestliže bude instalace zboží provedena v 

souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad. Kupující je oprávněn převzít od prodávajícího 
zboží, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a současně stanovit 
prodávajícímu v předávacím protokolu termín jejich odstranění. 

  
5.3. Zápis o předání a převzetí zboží bude obsahovat zejména tyto náležitosti:  

a) uvedení smluvních účastníků  
b) název zboží   
c) datum zahájení a ukončení převzetí zboží   
d) stanovisko kupujícího, zda zboží přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů 
f) soupis případných vad a termíny jejich odstranění 

 
 

Článek VI. 
Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady zboží 

 
6.l. Prodávající odpovídá za to, že zboží touto smlouvou sjednané bude dodáno podle podmínek této 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude dodáno bez vad. 
  
6.2. Záruční doba je min 36 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. 

Záruka probíhá formou opravy a to nejdéle třetí pracovní den v místě počítače (nikoliv pouze 
reakce servisu). V případě reklamace pevného disku se ponechává po dobu 5 let v sídle kupujícího.  
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Článek VII.  
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
  

7.l.  Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání 
instalovaného zboží kupujícímu, resp. jeho částí, prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě 3.1. této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení. 

  
7.2. Při prodlení s placením faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z 

nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
  
7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě instalace zboží s vadami uhradí prodávající kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,l % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 
  
7.4. Smluvní pokuta za nesplnění kupujícím stanovených termínů odstranění vad zboží činí 5 % z ceny 

uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 
  
7.5. Pokud vznikne kupujícímu škoda nebo kupující vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení s 

plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury prodávajícím 
(nedodržením lhůty uvedené v bodu 4.3 této smlouvy), odpovídá prodávající za škodu vzniklou 
kupujícímu a prodávající se zavazuje takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady kupujícímu 
nahradit. 

  
7.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
  
7.7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

- je prodávající s předáním zboží v prodlení delším než tři týdny,  
- je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení  
-   prodávající porušuje své povinnosti a neprovádí instalaci zboží řádným způsobem a nezajistí 
nápravu v přiměřené době stanovené kupujícím. 

   
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení nebo 
zasláním do datové schránky odstoupení od smlouvy prodávajícím. 

 
 
 

Článek VIII.  
 Jiná ujednání  

  
8.1. Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího potřebnou součinnost a požadovat náhradu za 

jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody. 
  
8.2. Kupující určuje osobu kontaktní: 
  
8.3. Prodávající určuje osobu kontaktní: 
 
8.4. Prodávající v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Prodávající se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.  
Prodávající se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušné instalaci zboží. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést kupující pomocí třetí osoby na náklady 
prodávajícího. Prodávající nakládá s odpady jako jejich původce. 
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Článek IX.  
  Závěrečná ustanovení 

 
  

9.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním 
ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

 
9.2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
9.3. Smlouva je sepsaná ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží 

prodávající.  
  
9.4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 
  
9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona   

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění kupující. 
  
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1: Specifikace plnění, která tvořila Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace, 
Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího předložená v rámci zadávacího řízení v části, která předmět plnění 
technicky popisuje. 
 
 
 
V Benešově dne     V Praze dne  
 
 
 
 
 
                
Kupující      Prodávající           
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o.   Jakub Novák, jednatel 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská  IT FRIENDS, s.r.o. 
škola, Benešov, p.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakub 

Novák

Digitálně 

podepsal Jakub 

Novák 

Datum: 

2022.12.01 

10:37:30 +01'00'

PaedDr. Bc 

Ivana 

Dobešová

Digitálně podepsal 

PaedDr. Bc Ivana 

Dobešová 

Datum: 2022.12.01 

15:53:32 +01'00'



Název veřejné zakázky:

Název požadovaného výrobku technická specifikace požadovaného výrobku množství 
v ks

jednotková 
cena bez DPH v 

Kč

jednotkové DPH v 
Kč

jednotková cena  
včetně DPH v Kč cena  včetně DPH v Kč

Stolní PC včetně příslušenství

Minimální požadované parametry: Procesor min. 6-jádrový o výkonu min. 22290 bodů dle 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Operační paměť alespoň 16GB v 1 moduluDedikovaná grafická karta o výkonu min. 1348 bodů dle 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Interní disk o velikosti 512GB připojený technologií NVMe nebo rychlejší
Grafická karta, která má min. 3 grafické výstupy (z toho alespoň 2 digitální a 1 analogový) o výkonu min. 1348 bodů dle 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php s minimálně 1GB vlastní paměti
Součástí USB klávesnice CZ a USB myš
Interní reproduktor
Spínač indikující otevření šasí na úrovni BIOSu
Operační systém s možností připojení do domény (z důvodu kompatibility s již používanými programy) a lokalizovaný v českém jazyce, 
schopný využít požadovanou operační paměť, a to i maximální
Aplikace výrobce počítače umožňující aktualizaci ovladačů a firmware ( BIOS) počítače
Dohledání na webu výrobce na základě výrobního čísla nejnovější ovladače, konfiguraci dodaného systému a délku záruční doby
Minimálně 36 měsíců záruky formou opravy nejdéle třetí pracovní den v místě počítače (nikoliv pouze reakce servisu)
Po dobu 5 let ponechání pevného disku v případě reklamace
Součástí monitor od stejného výrobce s minimální velikostí viditelné úhlopříčky 60cm, antireflexním povrchem, výškově nastavitelný 
min. 15cm, alespoň 2 digitální vstupy a 1 analogový, VESA rozhraním a zárukou 36 měsíců formou výměny vadného monitoru nejdéle 
třetí pracovní den za nový a dohledatelná délka záruky na webu výrobce na základě výrobního čísla
Maximální rozměry šířka: 100mm × hloubka: 300mm × výška: 300mm        

17 0,00 0,00 -  Kč                                              

Studentský notebook

Minimální požadované parametry: Procesor min. 10-jádrový (nabízí vysoký výkon při nižších nárocích na energii) o výkonu min. 
13492 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Operační paměť alespoň 16GB v 1 modulu
Interní disk o velikosti 512GB připojený technologií NVMe nebo rychlejší
Velikost obrazovky minimálně 39,6cm s rozlišením alespoň 1920x1080
Bez čtečky otisku prstů a paměťových karet
Podpora dokovatelnosti přes USB-C nebo Thunderbolt port
Podsvícená klávesnice
Brašna a bezdr. myš od stejného výrobce jako notebooku
Bezdrátové připojení min. standardem 802.11ax a bluetooth verze alespoň 5.2
Baterie o kapacitě minimálně 54Wh s funkcí rychlého nabíjení 
Operační systém s možností připojení do domény (z důvodu kompatibility s již používanými programy) a lokalizovaný v českém jazyce, 
schopný využít požadovanou operační paměť, a to i maximální
Dohledání na webu výrobce na základě výrobního čísla nejnovější ovladače, konfiguraci dodaného systému a délku záruční doby
Minimálně 36 měsíců záruky formou opravy nejdéle třetí pracovní den v místě počítače (nikoliv pouze reakce servisu)
Po dobu 5 let ponechání pevného disku na místě v případě reklamace

35 0,00 0,00 -  Kč                                              

Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup IT techniky do odborných učeben

NABÍDKA



Studentský notebook

Minimální požadované parametry: Procesor min. 10-jádrový o výkonu min. 13492 bodů dle 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Operační paměť alespoň 16GB v 1 modulu
Interní disk o velikosti 512GB připojený technologií NVMe nebo rychlejší
Velikost obrazovky minimálně 39,6cm s rozlišením alespoň 1920x1080
Bez čtečky otisku prstů a paměťových karet
Podpora dokovatelnosti přes USB-C nebo Thunderbolt port
Podsvícená klávesnice
Brašna a bezdr. myš od stejného výrobce jako notebooku
Bezdrátové připojení min. standardem 802.11ax a bluetooth verze alespoň 5.2
Baterie o kapacitě minimálně 54Wh s funkcí rychlého nabíjení 
Operační systém s možností připojení do domény (z důvodu kompatibility s již používanými programy) a lokalizovaný v českém jazyce, 
schopný využít požadovanou operační paměť, a to i maximální
Dohledání na webu výrobce na základě výrobního čísla nejnovější ovladače, konfiguraci dodaného systému a délku záruční doby
Minimálně 36 měsíců záruky formou opravy nejdéle třetí pracovní den v místě počítače (nikoliv pouze reakce servisu)
Po dobu 5 let ponechání pevného disku na místě v případě reklamace                                                                                                                                                                        
Maximální cena za 5 ks je 118.000,- Kč včetně DPH , na tyto notebooky bude vystavena faktura zvlášť

5 0,00 0,00 -  Kč                                              

Nabíjecí vozík 

Nabíjecí vozík pro ukládání a nabíjení přenosných zařízení do vel. 14´ (např. notebooky,  tablety) na kolečkách, v počtu min. 30 
nabíjecích základen ve třech- čtyřech řadách, rozměry (+-10) 1100 x 700 x 600 mm, USB, PDU, ventilátory, 
min.30 x připojení USB, alespoň 3 x zásuvka na zadní straně (bezpečnostní zdířky včetně spínače)
Průchodka kabelem a nadměrné ukládání kabelů na každé úrovni bezpečně ukládaly zařízení na centrálním místě a současně je 
nabíjely. 
Přední a zadní dveře, tlakový uzávěr na předních a zadních dveřích, uzamykatelný
Úhel otevření dveří 160 ° - 180 °, 
Dvoubodové zamykání (tyčový zámek)
úchyty pro lepší mobilitu 
Rozměry výrobku (V x Š x H) v mm: 1100 x 700 x 600 mm (odchylka +-10 mm)
Bezpečnostní zásuvka (AC) se spínačem na boku
Připojení C20 na boku
RCD 30 mA (zařízení se zbytkovým proudem)
Maximální cena za 1 ks je 39.999,- Kč včetně DPH

1 0,00 0,00 -  Kč                                              

cena celkem -  Kč                                     



Nabídka vydaná NV202201299

Vyšší odborná škola a Střední zemědě

Mendelova 131 131
25601 Benešov
IČ : 61664651
DIČ : CZ61664651

IT FRIENDS, s.r.o.
U smaltovny 1381/26
1700 Praha 7
IČ: 24656631 DIČ: CZ24656631
Společnost zapsána u městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 163847

Datum platnosti
od:

31.10.2022 Datum
vystavení:

31.10.2022

Datum platnosti
do:

15.11.2022 Datum
vyřízení:

Označení dodávky Katalog Počet MJ Cena za MJ Sazba Základ Celkem s DPH
OptiPlex 3000 Small Form Factor 17 19 973,00 21%   339 541,00   410 844,61 Kč

180 W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze
Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
12th Generation Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W)
No Media Card Reader
EPEAT 2018 Registered (Silver)
No Additional Cable
16GB (1x16GB) DDR4 non ECC memory
M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
M.2 22x30 Thermal Pad
No Optical Drive
Chassis Intrusion Switch
Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
Power Cord - European
No UPC Label
Intel Integrated Graphics
Optional VGA Video Port
No PCIe add-in card
Internal Speaker
Internal Antenna
Intel Wi-Fi 6E 2x2 AX210 + BT 5.2 Wireless Card
Wireless Driver, Intel AX210
No Hard Drive Bracket, Dell OptiPlex
Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Dell Wired Keyboard-KB216 Black Czech (QWERTZ)
Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)
Waves Maxx Audio
Dell SupportAssist OS Recovery Tool
Windows PKID Label
SW Driver, Intel Rapid Storage Technology, OptiPlex 3000
SupportAssist
M2X3.5 Screw for SSD/DDPE
OptiPlex Small Form Factor Packaging and Labels
Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech,
Hungarian, Polish, Slovak
Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
In-Band Systems Management
CMS Software not included
Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client
No Anti-Virus Software
Configuration Services Standard System Asset Label Location
Configuration Services Standard ShipBox Label Location
BIOS: NIC Set To On w/ PXE
BIOS Wake-On-Lan Set To Enabled-Same As Remote wake up
BIOS Setting Mandatory Enablement SKU
Basic Onsite Service 36 Months
Keep Your Hard Drive, 60 Month(s)
Dell 24 Monitor - P2423 - 61cm (24")
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Dell Latitude 3530 35 19 900,00 21%   696 500,00   842 765,00 Kč

Intel i5-1235U, Integrated Intel Iris Xe Graphics
EPEAT 2018 Registered (Silver)
15.6" FHD (1920 x 1080) AG Non-Touch, 250nits, Camera w/ Shutter & Microphone, WLAN Capable
Touch Fingerprint Reader in Power Button, WLAN Capable
Latitude 3530 Bottom Door
16GB,1x16GB, DDR4 Non-ECC
M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
Power Cord - European
4 Cell 54Whr ExpressChargeTM Capable Battery
Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
Intel(R) Core(TM) i5 non-vPro Processor Label
65W AC Adapter, 4.5mm Barrel
Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.2
WLAN Intel AX201/AX210 Driver + Bluetooth
No Mobile Broadband Card
Single Pointing Backlit Keyboard, Czech & Slovakian, 10 Key Numpad
Waves Maxx Audio
Dell Power Manager
Dell SupportAssist OS Recovery Tool
Dell Optimizer
SupportAssist
No Resource USB Media
Win11/Win10 Pro DGR Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech,
Hungarian, Polish, Slovak
Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
Additional Software
No Anti-Virus Software
Configuration Services Standard ShipBox Label Location
Configuration Services Standard System Asset Label Location
Collect and Return Service 12 Months
Basic Onsite Service, 36 Month(s)
Keep Your Hard Drive, 60 Month(s)

Dell Essential Briefcase 15-ES1520C
Dell Wireless Mouse-WM126
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Dell Latitude 3530 5 19 504,00 21%   97 520,00   117 999,20 Kč

Intel i5-1235U, Integrated Intel Iris Xe Graphics
EPEAT 2018 Registered (Silver)
15.6" FHD (1920 x 1080) AG Non-Touch, 250nits, Camera w/ Shutter & Microphone, WLAN Capable
Touch Fingerprint Reader in Power Button, WLAN Capable
Latitude 3530 Bottom Door
16GB,1x16GB, DDR4 Non-ECC
M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
Power Cord - European
4 Cell 54Whr ExpressChargeTM Capable Battery
Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
Intel(R) Core(TM) i5 non-vPro Processor Label
65W AC Adapter, 4.5mm Barrel
Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.2
WLAN Intel AX201/AX210 Driver + Bluetooth
No Mobile Broadband Card
Single Pointing Backlit Keyboard, Czech & Slovakian, 10 Key Numpad
Waves Maxx Audio
Dell Power Manager
Dell SupportAssist OS Recovery Tool
Dell Optimizer
SupportAssist
No Resource USB Media
Win11/Win10 Pro DGR Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech,
Hungarian, Polish, Slovak
Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
Additional Software
No Anti-Virus Software
Configuration Services Standard ShipBox Label Location
Configuration Services Standard System Asset Label Location
Collect and Return Service 12 Months
Basic Onsite Service, 36 Month(s)
Keep Your Hard Drive, 60 Month(s)

Dell Essential Briefcase 15-ES1520C
Dell Wireless Mouse-WM126

Nabíjecí vozík pro ukládání a nabíjení
přenosných zařízení do vel. 14´ (např.
notebooky,  tablety) n

1 25 624,00 21%   25 624,00   31 005,04 Kč

Nabíjecí vozík pro ukládání a nabíjení přenosných zařízení do vel. 14´ (např. notebooky,  tablety) na
kolečkách, v počtu min. 30 nabíjecích základen ve třech- čtyřech řadách, rozměry (+-10) 1100 x 700 x
600 mm, USB, PDU, ventilátory,
min.30 x připojení USB, alespoň 3 x zásuvka na zadní straně (bezpečnostní zdířky včetně spínače)
Průchodka kabelem a nadměrné ukládání kabelů na každé úrovni bezpečně ukládaly zařízení na
centrálním místě a současně je nabíjely.
Přední a zadní dveře, tlakový uzávěr na předních a zadních dveřích, uzamykatelný
Úhel otevření dveří 160 ° - 180 °,
Dvoubodové zamykání (tyčový zámek)
úchyty pro lepší mobilitu
Rozměry výrobku (V x Š x H) v mm: 1100 x 700 x 600 mm (odchylka +-10 mm)
Bezpečnostní zásuvka (AC) se spínačem na boku
Připojení C20 na boku
RCD 30 mA (zařízení se zbytkovým proudem)

  1 402 613,85 KčCelková částkaSazba DPH Základ Výše DPH Celkem
základní 21%  1 159 185,00   243 428,85  1 402 613,85

CELKEM  1 159 185,00   243 428,85  1 402 613,85
Rozpis DPH uveden v měně Kč

3/3


