
)ha č. 5 Rámcové smlouvy k č.j. MV-38299-133NZ-2015

KUPNÍ SMLOUVA č.j. SZR- 1468-10/Ř-2017

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ)

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

AutoCont CZ a.s.
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
Fax:
Kontaktní osoba:
Tel.:
zapsaná v OR vedeném
(dále jen ,,prodávajícř')

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Vlastimil Palata, místopředseda představenstva
47676795
CZ47676795
Česká spořitelna, a.s.
6563752/0800

KS v Ostravě oddíl B, vložka 814

a

Česká republika -
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,kupující")

Správa základních registrů
Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Ing. Michalem Peškem, ředitelem
72054506
CZ72054506
ČNB
5600881/0710
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ii' ,·' Úvodní ustanovení
. zä%:1

:' Tato smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvními stranami uzavřena na.' .S' 'i základě rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a
"' 2017 č. j. MV-38299-133NZ-2015 uzavřené dne 15.07.2016 (dále jen

' ,,rámcová smlouva").
";, .' Il.

:' Předmět smlouvy
,:
.;'

.' · 1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen ,yr"
j nebo ,,zboží") v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. Ill.
,"" III.

"' Kupní cena
,. 1. Cena je stanovena ve výši 520 990,00 KČ bez DPHV:

DPH 21 % 109 407,90 Kč

, CELKEM 630 397,90 Kč S DPHSlovy: šest set třicet tisíc tři sta devadesát sedm a 90/100 korun českých
-Z
t

i" 2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou
:' považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky

za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších
nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně
neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě
změny DPH.

IV.
Doba a místo plnění

ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne uzavření smlouvy. Místem plnění je sídlo kupujícího tj. Na Vápence 14,
130 00 Praha 3.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím
a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění.
Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícknu a druhé vyhotovení
bude předáno prodávajíchnu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je
oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí
ustanoveními § 2121 a násl. OZ.
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š':' "" Dodací podmínky l
""" ' 1. prodávajÍcÍ předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží: '

Á'.]" a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů
dodávaných zařízení,

Y"") b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným
názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení

j!' (například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware,
multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VI)

} a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je
)" dodáván

'" 2. prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení -
samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně

" návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží
převzít.

3. prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci
k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.

4. prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášení o shodě.

5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

VIl.
Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v KČ na základě daňového dokladu
2. prodávajÍcÍ uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez

DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčídením.
3. prodávajÍcÍ na faktuře uvede jednotkové ceny v KČ bez DPH a s DPH

s uvedením sazby DPH a jejím vyčís|ením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

kupujícímu na adresu uvedenou v této smlouvě jako místo plnění l sídlo
kupujÍcÍho tj. Na Vápence 14, 130 00 Praha 3.

5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné
částky z účtu kupujÍcĹho.

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné
správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle
ustanovené § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.
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-.·' 1. prodávajÍcÍ se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36
',: měsíců (3 roky).

;'.·' 2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.
·AE-

,,)' lX.
,)" Vady

." 1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle
,f přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných

v této smlouvě a v rámcové smlouvě. Kupující je povinen dodané VT
převzít a zaplatit kupní cenu.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se
o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich
zjištění.

3. zjistí-li kupujÍcÍ vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT
již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí
prodávajícknu.

4. Vady, které kupujÍcÍ zjistí až po převzetí dodávky, je prodávajÍcÍ povinen
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručeni reklamace.
prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění
v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v
případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle
bodu 3 tohoto článku.

X.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny
v rámcové smlouvě.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení

prodávajÍcÍho se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle ČI.
lV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle
této smlouvy.

3. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne
pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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XII.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním

řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.
Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se řídí rámcovou smlouvou a právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou
součástí této smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající
a 1 kupujícL

6. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Požadované zboží a jeho minimální technické parametry.

V Praze dn" - 2 -08- 2017 V Praze dne 08 -08- 2017

mís a

·
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1oha č. l : Požadované zboží a jeho minimálni technické parametry
Dell Latotude 5480

~'My" -

;zarucen,j podpora operaCniho systému zaručená podpora
Windows 7 a nové!š|ch. Komparlblhta windows 7 a nově

L

Systemova platform.OS 's Wmdows 7 Enterpnse edňion. Enterprise edition
ÔCPU počet jader :2 avi·ce 4

techno|ogle 64M/32bit '64b(t 64btt
l

Intel Core i5-644Ol
hodnocení passmark lmímmum 4500 bodŮ skóre 6687
frekvence minimum 2,3 GHZ 2,6GHZ

Operační pamét rozhrant DDR4 DOM
vehkost mimmum 8GB 8GB

Hard disk typ SSD SSD
rozhraní SÁTA úľ ŠATAMI
vehkost 256GB a vice 256GB

Základni deska podpora dual-channel ano ano

~tHdýA :

;zarucen,j pcdpora operaCniho systému zaručená podpora operačního sYstému Microsoft
Windows 7 a nové!š|ch. Komparlblhta windows 7 a nově!šlch. Kompat(bll|ta s Wtndows 7

L

Systemova platform.OS 's Wmdows 7 Enterpnse edňion. Enterprise edition.
ÔCPU počet jader ,2 a vice 4

techno|ogle 64M/32bit '64b(t 64btt
l Intel Core i5-644OHQ (Quad Core 2.6GHz, 6MB cache), :

hodnocení passmark lmímmum 4500 bodŮ skóre 6687
frekvence minimum 2,3 GHZ 2,6GHZ

Operační pamét rozhrant DDR4 DOM
vehkost mimmum 8GB 8GB

Hard disk typ SSD SSD
rozhraní SÁTA úľ ŠATAMI
vehkost 256GB a vice 256GB

Základni deska podpora dual-channel ano ano
—qZvukcrvä karta ano ano

inteq'. karta ano, IGB ano, IGB
TPM modul ano ano

sitovy adapter RJ-45, bezdrátovy sitovy adaptér sitovy adapter RJ-45, bezdrátovy sItový adapter \Nil4
WrFt 802.1 lac (zpětná kompahbdita), bluetooth, 802. !1ac (zpětná kompatrbtlita}, bluetooth, 4G ,

konektivcta 4G modem modem
grafkke výstupy HDMJ HDMI
USB 3x USB, z toho alespoň lx usb 3.0 3 porty USB 3.0 (l z nich s funkci pcwěrshare)

Baterie výdrž (dle Byco MobdeM min. 8 hodín vice neZ 8 hodm
Di$ple| obecně IPS, anhreftexm/matný lPS. anhreflexni/matný

uhloptička 13"-14,1" 14,0"
rozhšeni FullHD FuilHD

parametry Hmotnost max 2kf
Vjebkamera. môkrofon ano ano
čtečka karet ano - SO, SDHC, SDXC ano - SO, SDHC. SDXC

""-— "mĹokaluace klavesmce CZ CZ
servisni záruka "=>3roky ; NBD on-stte 3 roky NBD on sóte
vstup pro mikrofon ano ano
výstup pro sluchátka ano ano

fOS Wtndovas 10 Professtonal OEM downgraded OS Windows 10 professional OEM s možncstt
Základni SW Operační systém nebo aktuálni odpovidajici vene OS Wvndows downgrade
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Dell t.ahtude 5480
Zaiúeni tňdy B - požadováno 10 kusů Parametry nabizer

Zaručena podpora S'ý sternu podpora
Microsoft Wlndow5 7 a novějŠich. KompatibMa Windows j a nově

Systémová platformaOS s Wmdows 7 Enterprise edttton. Enterprise edmon
cpu poCer jader 2 a vice 2

technol%e 64bd/32bit 64bit 64bil

hodnoceni Passmark mmimum 4000bodŮ Intel Core i5-630'CK
frekvence mmtmum L3 GHZ 2.4 GHZ

OperaCni paměť rozhraní DDR4 DDR4
velikost 6G8 ä více 8GB

Hard chsk typ SSD SSD
rozhraní ŠATA lll SATAIU
vehkost 256GB a vNě 256GB

Základnt deska podpora duaľ-channel ano ano
mtegr. zvuková karta ano ano
mte£'- E'ahcká karta ano, 1GB ano, 1GB
TPM modul ano ano

Zaiúeni tňdy B - požadováno 10 kusů Parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč)
Zaručena podpora S'ý sternu podpora oparaCnjhO systemu Microsoft
Microsoft Wlndow5 7 a novějŠich. KompatibMa Windows j a novějštch. Kompat|blhta s Wondows 7

Systémová platformaOS s Wmdows 7 Enterprise edttton. Enterprise edmon.
cpu poCer jader 2 a vice 2

technol%e 64bd/32bit 64bit 64bil

hodnoceni Passmark mmimum 4000bodŮ Intel Core i5-630OU @ 2.4OGHZ , 4375 ke (jň0 24.7.2017
frekvence mmtmum L3 GHZ 2.4 GHZ

OperaCni paměť rozhraní DDR4 DDR4
velikost 6G8 ä více 8GB

Hard chsk typ SSD SSD
rozhraní ŠATA lll SATAIU
vehkost 256GB a vNě 256GB

Základnt deska podpora duaľ-channel ano ano
mtegr. zvuková karta ano ano
mte£'- E'ahcká karta ano, 1GB ano, 1GB
TPM modul ano ano

siťovy adapter RJ-45, bezdrátový sitovy adaptér yťovv adapter Rj-45, bezdrátový siťovy adaptér WjFt
konekt|v¶ta Wôfj 802.llac (zpětná kompatlbdľtd), bluetooth, 802.11ac (zpětná kompanbiMa), bíuetooth,

výstupy hdmi hdmi
usb 3)( usb. 21oho aiespoň lx USB 3.0 3 poný usb 3.0 (j z nich s funkcipowerShare)

Baterie výdů [dle Bapco MobdeM mm 6hodm wee než 6 hodín
obecně lPS, antwettexni/matny íPS, antireflexni/matny
uhlopříčka 13"-14.1" 14,0"
rozhšeni FuilHD FullHD

DMŠi parametry Hmotnost max
Webkamera, mikrofon ano ano
čtečka karet ano - SO, SDHC, SDXC ano - ŠD. SDHC. SDXC
ľokahzace klávesmce CZ CZ
servtsm zaruka "=."3roky ; NBD 3 roký NBD on sátě

i vstup pfo mikrofon ano ano
l vystup Eq sluchátka ano ano
l
l OS Windows IQ Professional OEM downgraded OS Windows 10 professtoml OEM s možnom
|ZákíadniSW Operačno systém nebo aktuámiodpovidajkiverze os wmdows downgrade
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