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KUPNí sMLoUVA

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Se sídlem: Smetanovo nábřeží6, Praha L, 1]-0 00

Zastoupená: PhDr. Jakub Končelík, Ph'D', děkan

Bankovníspojeníĺ Komerční banka Praha ]-

čĺslo účtu: 85033011/0100
lČ: 00216208
DlČ Cz00Żt6208
Kontaktní osoba:

(dále jen ,,kupující")

na straně jedné

GraphTech, sPol. s r.o.

Se sídlem: 326 oo Plzeň, Lobezská ŻL4/9

Zastoupený: lng. Petr Skala, jednatel

Bankovníspojení: KomerčníBankaa.s,
číslo účtu: 8057070Ż1710L00

lČ: 25Ż3Bo5t
Dlč CzŻ5z38o5t
zapsaný v oR: u KS v Plzni, oddíl C vložka 11 606

Kontaktní osoba:

(dále jen,,prodávající")

na straně druhé

(Kupující a prodávajícíspolečně dále jen ,,Smluvní strany")

uzavírají v sou ladu s ustanoven ím $ 2079 a násl. zákona ć, 8gl2o]'2 Sb" občanský zákoník' ve

znění pozdějsĺcn prejpisů (dálelen ,,oZ") tuto kupnísmlouvu (dále jen jako ,,smlouva")

Preambule

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého

rozsahu s názvem: ,,ooJjut. výpočetní techniky" (dóle jen jako ,,ueřejnó zakózka")1 p]lě

v souladu se zadávacími poo'ińła'i a nabídkol prodávajícího předloŽenou v rámci výše

uvedeného výběrového řízení'
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l.

Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je

předmětem koupě: Dodávka výpočetní techniky (dále také jako ,,zboŹí") blíŽe specifikované

v příloze této smlouvy č. 1 dle podmínek dále stanovených a umožnit kupujícímu nabýt

vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu na straně druhé'

2) Prodávající musísoučasně kupujícímu předat veškeré doklady a dokumenty související s koupí

zboŽí.

il.
Místo a doba plnění

1) Místem plněnía odevzdánízboží jsou níŽe uvedené budovy Fakulty sociálních věd Univerzity

Karlovy v Praze:

a) budova Hollar: Smetanovo nábŕeźí 6, 11001 Praha 1

b) budova opletalova: opletalova Ż6, LI} 00 Praha 1

c) budova Jinonice: U Kříže 8 a 10, L58 00 Praha 5 - Jinonice

2) Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 2l
kalendáýních dnů od data uzavření smlouvy dle předchozího určení kupujícího. Prodávajícíje
povinen odevzdání zboŽí oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e_mail

uvedený v hlavičce této smlouvy.

ilt.
Cena zboží a platební podmínky

1) Cena zboŽí dle této smlouvy je dána nabídkou prodávajícího a činí:

Celková cena bez DPH 633'750,- Kč

DPH |2Ĺ%| L33.087,- Kč

Celková cena včetně ĐPH |2Ĺ%| 766.837,_ Kč

Soupis cen odpovídající nabídce prodávajícího podané v rámci veřejné zakázky je uveden

v příloze č. 2 této smlouvy - Cenová nabídka.

2) CeIková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího souvisejícís předmětem dle

této smlouvy, včetně dopravy zboźí a likvidace obalů. Kupující neposkytuje jakékoli zálohy.

3) Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, po řádném předání a instalaci z-boźí na

základě poivrzeného předávacího protokolu a řádného daňového dokladu (faktury).

Prodávající má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy

okamžikem řádného a úplného předání zboží dle této smlouvy'
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4) Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu' Faktura musí mít veškeré

náležitosti ate platňýcn piavnĺcn pľeapisĺ. Přílohou faktury je předávací proto.kol.potvrzený

oprávněnými zástupci smluvních stran, V případě, Že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo

obsahuje nespravni údaje, je kupujícíopiávněn fakturu vrátit prodávajícímu a ten je povinen

vystavit fakturu novou nóuo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až

okamžikem doručení nové nebo opravené faktury'

5) Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady zboží, na základě jejichž provedení

bude taková faktura prodávajícím vystaueía, nebo pokud'faktura nebude obsahovat veškeré

výše uvedené náležitosti, je tupujĺcí oprávněn takovou. fakturu prodávajícímu vrátit' Po

odstranění příslušné vady za takovou vadu předloŽí prodávající kupujícími novou fakturu se

splatností uvedenou výše.

6) Za den úhrady částky dle každé faktury bude považován den odepsání fakturované částky

z účtu kupujícího.

tv.

Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboŽí dochází

z prodávajícího na tuňulicĺńo okamžikem jehä odevzdání kupujícímu (tj' kontaktní osobě dle

úvodního urtrnou.niiéio smlouvy nebo iiné prokazatelně pověřené osobě)'

2)odevzdánímzboŽíjesoučasnésplněnínásledujícíchpodmínek:

a)umožněníkupujícímunakládatsezbožímvmístěplněnípodletétosmlouvy;

b) jeho faktické předání kupujícímu a jeho instalace;

c) předánívšech souvisejících dokladů a dokumentů;

d) po zaškoleníokruhu pracovníků vymezených kupujícím;

e)oboustrannýpodpisprotokoluoodevzdání(předávacíprotokol).

3) Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího

současně s nabytím viástnickéńo práva ke zboží dle předchozího článku'

V.
Licence

1) Pokud bude předmět plnění prodá-vajícího dle této smlouvy chráněn právem duševního

vlastnictví nebo je toto právo potřebnJ k naplnění rjčelu této smlouvy' pak prodávající

podpisem teto smlouvv uaJlui. kupujícímu licenci k užívání díla / systému / software

poskytnutého ,poru Hw vybavením n' 
'ĺLt.Jc 

této smlouvy (dále pro účely licence také jen

jako,,dílo") u ro.r]hu-ooóouĺa.iĺ.ĺ' požadované konfiguraci systému(ů) a na dobu časově

n.oń"'"nou (tzv. časový rozsah licence)'
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1) Smluvní strany potvrdí odevzdání zboií v ujednaném množství' jakosti a provedení podpisem

protokolu o oaeurajňi ř"ĺl" pŕĺ"ł.'ou e.äiěi",ňlouuy a jenž musí být součástífaktury (dále

v textu také jen jako ,,protokol o odevzdá;1;i-r'n'ĺ'í1e óprávněn odmítnout převzetí zboží

(či jednotlivéľ.o Lur-uíiĹi.iJ n.nĺ v souladu's toutô smlouvou. V takovém případě smluvní

strany sepíší protoĹoi'o oa.urdání v 
'o*iu, " i'łe' došlo ke skutečnému převzetí zboží

kupujícím, a onteońJvadného zboŽí uved-oll áo prototoru.skutečnosti, které bránily převzetí,

počet vadných kusů-aááisioĺr.zite orolno'ti. pioojvajĺcĺ splnil řádně svou povinnost z této

smlouvy až okamŽiŕeń oaevzoaní veškerého zboži'(tj. v mnoiství, jakosti a provedení) dle této

smlouvy

uźívánízboŹi,

VI

odevzdání a převzetí zboží

vil.
Jakost zbotía záruka

vlll.
Změny smlouvy

1) Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboŽíje nové, nepou Žívané' bez faktických a právních vad

-' 
a odpov?dĺ ieto smlóuvě a platným právním předpisům'

2) Prodávajícíposkytuje nazboŹ]'záruku za jakost v délce.36 měsíců' Záruční doba počíná běžet

okamŽikem odevzdáním zboží kupujícĺmu. żarułou za jakost se prodávající zavazuje' Źe zboźí

bude po aonu oaplviJ.ĺ.irĺr'ć" 'p,i'á|ill 
t. *o,,,.'u obvyklému účelu' jeho kvalita bude

odpovídat této smlouvÉ á zacnova sivlastnostitouto smlouvou Vymezené popř' obvyklé'

3) Prodávajícíje povinen po dobu záru.ční doby bezplatně. odstranit vadu dodáním nového zboží

nebo dodáním chybějícíh o zboŻín.bo u.ll,'.Ĺoliu".pl.tně odstranit její opravou dle povahy

vady, která ,. n. .ňäzĺ ou;evĺ, . to n.jň]jcĺ l" ńiiti uní od jejího nahlášení kupujícím' V

případě, že bude p-;"dá";'Ĺi v'prooleni! uíńinou''uoží.za nová nebo dodáním chybějícího

zboží nebo s odstraněním vady její opr.uou'iä'ŕu|'.1ii9i oq.ĺ""ěn vadu odstranit sám na náklady

ľoJe".l ĺ.ĺl.'o n.no oá'tou pit'od'smlouvy v od povídaj ícím rozsa hu.

4)Kupujícípožadujepodobuzárukyza.jakost,tj.podobu36.měsícůodedneprotokolárního
odevzdání plnění .írá iJto smlouvy ,rĺr.ni"'iśní linky nebo jiného kontaktního- místa (vč'

předání informacíá ,"łĺrnĺ lince nebo ii.äň r""t'ktníń místěĹ určeného k nahlášení závady

na zboźí, a to v pracovní dny od 9:00 do 17:00'

5) Výše uvedená ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i na vady dokladů' nutných pro

L) Tato smlouva může být změněna pouze písemným- oboustranně potvrzeným ujednáním

nazvaným ,,oooateiiL" ,miouue". Dodatki rä 
''"i"ű"e 'Y'i 

bil číslovány vzestupně počínaje

;í'l;; í a podepsány oprávněnýmiosobamiobou smluvních stran'

2) Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod' se za změnu smlouvy

nepovaŽují
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tx.
Sankce a zánik smlouvy

1) Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboži, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši o,O2o/o z celkové kupníceny bez DPH za každý den prodlení' Smluvní

pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

2) Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se kupující zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši o,o2% z dlužné částky zakaždý den prodlení.

3) Bude-li prodávající v prodlení s odstraňováním závady na zbotí podle bodu Vll. odst. 4.,' 
zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši O,5 o/o z ceny za každý den

prodlení.

4) Kupujícíje oprávněn od této smlouvy odstoupit:

a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdánim zboži nebo jeho části, souvisejících

dokladů nezbytných pro řádné užití zboží o více jak 10 dní;

b) v případě prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dní nebo v případě opakovaného' 
(aiespoň tŕitrat po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více jak 5 dní;

c) v případě, že se u více jak 5% kusů zboží projevívady;

d) je-li to stanoveno touto smlouvou.

5) odstoupení musí být učiněno písemně. Účinły odstoupení nastávají následující den po

doručení odstoupení.

x.
Závěrečná ustanovení

L) V případě, že dojde ke změně údajů na straně prodávajícího, je tento povinen takovou změnu' 
oznámit kupujícimu, a to bez zbytóčného odkladu od okamžiku, kdy taková změna nastala,

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

okamžikem jejího zveřejněnív registru smluv kupujícím v souladu s ustanovením $ 6 zákona č.

34ol2ot5 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrŽí

dva stejnopisy a prodávaj ící obd rží jeden stej nopis.

4) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením $ 89a zákona
' ĺ, gó/igag śb,, občanský soudní řád, v platném znění sjednává jako místně příslušný obecný

soud podle místa sídla kupujícího.

5) Smluvnístrany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění

z této smlouvý podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvnístrana oprávněna požádat soud, aby

podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají, Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu

ustanovení $ 1765 a násl. oZ nebezpečízměny okolností.
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6)Smluvnístranytímtovýslovněuvádí,ŽetatosmlouvajezávaznáaŽokamžikemjejího
podepsání oběma l.luunĺ.i stranami . áu!- smluvní strańy jsou oprávněny vést jednání o

uzavřenísmlouvy, aniž by odpovídaly '. 
t";;;' b;Je či netu.äó smlouva uzavřena' Prodávající

tímto bere na vědomí, Źe v důsledku ,pu.iii'.tlĹo oieanizainĺho uspořádáníkupujícího smluvní

strany vylučujÍ pr;;iál. dle ustanov"nĺ s-izżs a-t729 oZ o předsmluvní odpovědnosti a

prodávající n"*e piáuo ve smyslu s zgrďož p" kupujícím požadovat při neuzavření smlouvy

náhradu škody.

7) Nedílnou součástítéto smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č 1 'Technická specifikace předmětu koupě

- Příloha č' 2 - Soupis cen

_ Příloha č' 3 - Předávací protokol

Za kupujÍcího
Za prodávajícího

V Praze dne '............'.."
V Plzni dne3.7.20L7

PhDr. Jakub Končelík, Ph'D', děkan lng. Petr Skala, jednatel
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Příloha č. 1 Výzvy- Technická specifikace zakázky

TEcĘ ľl lcKÁ sľĘcl FlKACE zAKÁzKY

Název položky: PC (Safr)

o Počet ks: 1x

o Místo plnění: budova opletalova - opletalova 26'LL} 00 Praha 1

. Technickáspecifikace:

(min. 7400 bodů v Passmark, TDP max 65W)

od výrobce. Licence oS musíbýt kompatibilní pro použitíjako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)' který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

KarlovY

Název položky: Monitory (CIVT)

o Počet ks: lx
oMístoplněnÍ:budovaHollar.Smetanovonábřeží6,1100].Praha1
r Technickáspecifikace:

Název položky: Myši a klávesnice

o Počet ks: 8x

Místo plnění: budova opletalova _ opletalova 26' Il0 00 Praha 1

budovaHollar-Smetanovonábřeží6,11001Praha1
budova Jinonice: U Kříže 8 a 10' 158 o0 Praha 5 - Jinonice

Technická specifikace:

a

a

set optické myši a nízkoprofilové tiché klávesnice' USB, záruka 3roky

Název poloŽky: Monitory (SVl)

o Počet ks:6x
o Místo ptnění: budova Hollar'Smetanovo nábřeŽí 6' 11001 Praha 1

o Technickáspecifikace:



Příloha č. 1 Výzvy-Technická specifikace zakázky

Název položky: Notebook (oV)

o Počet ks: lx

Název položky: PC l.

o Počet ks: 1x

Název položky: LCD l.

o Počet ks: 1x

o Místo plnění: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha 1

o Technickáspecifikace:

(min. 4700 bodů v Passmark, TDP max 15W)

odvýrobce.LicenceoSmusíbýtkompatibilnípropoužitíjakopodkladoválicencepro
upgrade v programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)' který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěŽené rektorátem Univerzity

KarlovY

o

a

MístoptněnÍ:budovaJinonice-UKříže8a10,15800Praha5-Jinonice
Technická specifikace :

(min. 6450 bodů v Passmark, TDP max 35W)

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilnípro pouŽitíjako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)' který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

KarlovY

zdroj min. 65W s účinností90+, klávesnice a myš USB'

oMístoplnění:budovaJinonice-UKřížeBa]'0,15800Praha5-Jinonice
e Technickáspecifikace:



Příloha č' 1 Výzvy_Technická specifikace zakázky

Název položky: PC ll

o Počet ks: lx
o Místo plnění: budova Jinonice - U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 - Jinonice

o Technickáspecifikace:

(min. 6450 bodů v Passmark, TDP max 35W)

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilnípro použití jako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

zdroj min. 65W s účinností90+, klávesnice a myš USB,

Název položky: LcD ll.

o Počet ks: lx
o Místo plnění: budova Jinonice - U Kříže 8 a 10, L58 00 Praha 5 - Jinonice

o Technickáspecifikace:

Název položky: PC lll

o Počet ks: lx
o Místo plnění: budova Jinonice - U Kříže 8 a L0, L58 00 Praha 5 - Jinonice

o Technickáspecifikace:

(min. 6450 bodů v Passmark, TDP max 35W)

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilní pro použitíjako podkladová licence pro

upgrade v programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

zdroj min. 65W s účinností90+, klávesnice a myš USB,



Příloha č. 1 Výzvy-Technická specifikace zakázky

Název položky: LcD lll'

o Počet ks: lx
oMístoplněnÍ:budovaJinonice.UKříže8a10,158ooPraha5-Jinonice
o TechnickáspeciÍikace:

Název položky: PC (opletalova)

o Počet ks:4x
o Místo plnění: budova opletalova - Opletalova 26,LLO 00 Praha 1

a Technická specifikace:

(*i,' oąso bodů v Passmark' TDP max 35W)

š ffi]ľ::r',:i:ľr,,,.. (oS) vhodný pro připojení do.domény, vč. recovery médií

od výrobce. Licence 05 musí být kompatibilní pro použití jako podkladová licence pro

upgradeVprogramuMicrosoftEnrollmentforEducationSolutions(EES),který
fakultavyuŽívánazákladěrámcovésmlouvyvysoutěženérektorátemUniverzity
Karlovy w _rr -^_rlY^ án \/E(A intpsro

zdroj min. 65W s účinností90+' klávesnice a myš USB

Název položky: Monitory l'

o Počet ks:3x
o Místo plnění: budova Hollar - Smetanovo nábřeŽí 6' 11001 Praha 1

o Technická;::','ľffi;HD 
1920x1080,2ms, D-Sub, DVl, HDMl, pivot, repro, záruka 3roky

Název položky: PC lV.

r Počet ks: lx
o Místo ptnění: budova Hollar - Smetanovo nábřeží 6' 11001 Praha 1

'"'T','iľľ,.:Tn:i. or.,core až 3.9GHz (min, 5900 bodů v Passmark' TDP max 51W)a

š äď] ľ: :,',: :ľ'.,' (oS ) v h o d ný 
ľ1, 

p: :ľ]': ll-,ilľ'l} ľ.:lTil::l ľ i1:
od výrobce. licence oS musí být kompatibilnípro pouŽitíjako podkladová licence pro

upgradevprogramuMicrosoftEnrollmentforEducationSolutions(EES),který



Příloha č. 1 Výzvy-Technická specifikace zakázky

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: Monitor ll

o Počet ks: lx
o Místo plnění: budova Hollar - Smetanovo nábřeží 6, 1100L Praha 1

o Technickáspecifikace:

Název položky: Pc (RTL FsV UK)

Počet ks: 3x

Místo plnění: opletalova - opletalova 26, tL1 00 Praha 1

Technická specifikace :

(min. L0700 bodů v Passmark, TDP max 65W)

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilnípro použitíjako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěŽené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: Pc (Ess UK)

o Počet ks: 1x

o Místo plnění: budova Hollar _ Smetanovo nábřeží 6, 1L001 Praha 1

o Technickáspecifikace:

(min. 7400 bodů v Passmark, TDP max 65W)

a

a

a



Příloha č' 1 Výzvy-Technická specifikace zakázky

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilnĺpro pouŽití jako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)' který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: Pc lEs

o Počet ks:4x

Název položky: LcD lEs

. Počet ks:4x

Název položky: NTB pro lES

o Počet ks: lx

o Místo plnění: opletalova _ opletalova 26, Ll) 00 Praha 1

o Technickáspecifikace:

(min. 7400 bodů v Passmark, TDP max 65W)

odvýrobce.LicenceoSmusíbýtkompatibilnípropoužitíjakopodkladoválicencepro
upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES)' který

fakultavyužÍvánazákladěrámcovésmlouvyvysoutěženérektorátemUniverzity
KarlovY

o

a

Místo ptnění: opletalova - opletalova 26, LLo 00 Praha 1

Technická specifikace :

r Místo plnění: opletalova - opletalova 26,7J:0 00 Praha 1

o Technickáspecifikace:

(min. 4700 bodů v Passmark, TDP max 15W)



Příloha č. 1 Výzvy-Technická specifikace zakázky

od výrobce. Licence oS musí být kompatibilnípro použití jako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: PC pro lPS

o Počet ks: 5x

Místo plnění: budova Jinonice - U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Technická specifikace:

(min. 6450 bodů v Passmark, TDP max 35W)

od výrobce. Lĺcence oS musíbýt kompatibilní pro pouŽitíjako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: LCD pro lPS

o Počet ks:4x
r Místo ptnění: budova Jinonice - U Kříže 8 a 10, ].58 00 Praha 5 - Jinonice

o Technickáspecifikace:

Název položky: PC pro lSS

o Počet ks: 1x

a

a

o Místo plněnÍ: budova Jinonice - U Kříže 8 a ]'0, 15B 00 Praha 5 'Jinonice

r Technickáspecifikace:

(min. 6450 bodri v Passmark, TDP max 35W)



Příloha č. 1 Výzvy_ Technická specifikace zakázky

výrobce. Licence oS musí být kompatibilní pro použití jako podkladová licence pro

upgrade v programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

Název položky: LCD pro lSS

o Počet ks: lx
o Místo plnění: budova Jinonice - U KříŽe 8 a 10, 158 00 Praha 5 - Jinonice

r Technickáspecifikace:

Název položky: PC V.

o Počet ks: 5x

a

a

Místo plnění: budova Hollar - Smetanovo nábřeží 6, 1100]. Praha 1

Technická specifikace:

(min. 6450 bodů v Passmark, TDP max 35W)

od výrobce. Licence oS musíbýt kompatibilní pro použití jako podkladová licence pro

upgrade V programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES), který

fakulta využívá na základě rámcové smlouvy vysoutěžené rektorátem Univerzity

Karlovy

65W s účinností 90+, klávesnice a myš USB



Přiloha ć. 1 - Technická gpeciílk8co

oomcenr a k3 vč.c€na a bgt
8peolílkaoo

Název pololky
na

mugi být
Solulions

min.4x UsB3.o (z toho min' 2x UsBs'0 vpředu)
DVOTRW

coremtn.

max65W
min. 16GB DDR4

v Passmark,

min.2x USB 3.0 + lx usB 2,0

na (min.

DVDiRW

musi býl
solutions

mln. Oual Coro
max 15W
mln.4GB DDR4

5

v Passmark,

Mechanika: DVDłRW
uśáo: min' łx usag'o (z toho min. 2x UsB3'0 vpř€du)

ng (min.
coro

HDD:
PÁM: min.8GB DDR4

Proceson min.
max 35W

6

765765

DVDiRW
USB3| min, 4x UsB3 o (ztoho min 2x UsB3'0 vpředu)

USB,kláv€snic8 myš
DVI1xDP,1xmtn.inlegrovaná výslupy

na 3GHzcoro 2,4GHz smln.
max 35W

RAM: mln. 8GB DDR4

B

2020 7651611
na SGHz

mln. 4x USB3.0 (z toho min 2x UsB3'0 vpředu)

coremln.
msx 35W
min. 8GB DDR4

8320174

DVDIRWMochanikel
mln. vpřsdu)us83.0usB3.04x tohomtn. (z

Píoc6sor: min' coÍo 2.4GHz 9 na 3GHz

TDP max 35Vý)
min. EGB DDR4

12 PC

1 14

Pŕoce9or: min' cor0
musl být
Solutions

2xmln. vpředu)usB3,04x usB3.0 loho(zmrn.

max 5lW5900
1 PC

Monilor min. HD 2ms, r€pÍo,



Přĺloha ě. 1 - Toohnioká spgclíikac€

DVOTRW
UsB3: mln. 4x UsB3.0 (z toho mln. 2x UsB3.0 vpřodu)

HDD: mU9ĺ býl
Solutlons

mď05W)
RAM: mln, i6GB DDR4

't6 PC UK)

18
nacorcmln.

DOR4
mugi být
solutlons

us83.02xusB3.0 mln, vpřgdu)toho4x (zmln,

(ESs

8822118
na (min.

@16

DVośRW
USB3: mln. 4x USB3.0 (z toho mln. 2x UsB3.0 vpř€du)

býtmusĺ
soluliong

RAM: mln. EGB DDR5
mil 65VV)

mln.

na lGHz

býtmu3ĺ
Solullons

TDP max 15W
m|n. SGB DDR4

LJSB3: mtn. 2x USB 3.0 + 1x USB 2.0

mln, 2.5GHz sprc

nacoro 3

min,
DVoÍRW
4x UsB3'o (z toho mln. 2x Us83'0 vpř6du)

musl být
Solutlons

mIn. SGB DDR4
max 35VU

min,pro lPs

M6ch9nlka: DVDÍRW
úś83: mln. 4x UsB3.o (z toho mln' 2x UsB3'0 vpředu)

od Výrobc6. Llcenca os
ÉnÍollm€nt for Educalion

DDRS
musĺbý|
solutions

KarlovyUniveuity

ne@romin.
TDP max 35W)
PÁM: mln.8GB

pro lss

823

mln. 4x UsB3.o (z toho min. 2x UsBs'0 vpředu)

corc 3

oVDłRW

mu9ĺ být
solutions

min. SGB DDR4
max 35VV)

mln.

CENA BEZ DPH : 633 760 Kě


