
Kupní smlouva e. xŘÚĺĺ7t23462

Dodávka přenosných poóítaiťl
uzavřená dle $ 2079 a násl. z. ć,.89ĺ2012 Sb., oböanský zákoník

Smluvní stranv

1' Kupující: Pardubický kraj
Komenského náměstĺ 125
532'a1 Pardubice
lČ: 708 92 822
DIC: C270892822
zastoupen. PhDr. Janou Hanikovou, vedoucĺ kanceláře ředitele Úřadu
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: lng. Roman Borkovec, tel.: 466 026 180

rom an. borkovec@pard ubickykraj. cz
Bankovníspojení: Komerčníbanka, a.s., pobočka Pardubice

ć,'ú. 7 8-9025640267 l 0 1 o0

2. ProdávĄící XANADU a. s.
Žirovnická 2389
106 00 Praha í0
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp' zn. B 17555
lĆ. 144 98 138
DlĆ: CZ144 98 138
Zastoupen: lng. Tomášem Netolickým, členem představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Radek SmrÖka, tel. 602 135 461

Radek. Sm rckaQxanad u. cz
Bankovníspojení: UniCredĺt Bank CR

č. účtu 1o44153oo3l2700

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"), kterou se prodávající zavazuje převést do
vlastnictví kupujícího předmět smlouvy specifikovaný v článku l' smlouvy a kupující se zavazuje
zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, atoza podmínek dále ve smlouvě uvedených' Tato smlouva
je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky,
systémové číslo P17V00000145 s názvem ,,Dodávka přenosných počítaiů" zadávané mimo režim
zákona ć,. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon''), a to v souladu s jeho $
31.

Clánek l.
Předmět smlouvv

1' Předmětem smlouvy je dodávka 8 ks přenosných poöĺtačů. Přesná technická specifikace
předmětu plněníje uvedena v příloze č. 3 smlouvy.

2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle minimálních poŽadavkŮ kupujícího (příloha ć,.2
smlouvy - specifikace minimálních poŽadavků) na předmět veřejné zakázky malého rozsahu
uvedené v preambuli smlouvy.



Clánek tl

Cena

Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícĺml za řádné dodání předmětu sm|ouvy,
činí dle dohody smluvních stran;

Cena celkem bez DPH 118 444,- Kč
DPH 21 % 24 873,20 Kć,
Cena celkem včetně DPH 143 317,20 Kc

BliŽší stanovení ceny je uvedeno v příloze c' 4 smlouvy - poloŽkový rozpočet.

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýŠe přípustnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. l. této smlouvy, a to včetně nákladů spojených
se zárucním servisem dle podmínek dále ve smlouvě stanovených. Cena můŽe být měněna
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou
cenu.

3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavcĺ 1 tohoto článku na
základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a
způsobem uvedeným v ustanovení l. přílohy ö. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
kupujícímu 

clánek !tl.
Termín olnění. nlnění a instaIace

1. Prodávající se zavazĄe předat kupujícímu předmět této smlouvy do 5 týdnů ode dne podpisu
smlouvy' Kupujícĺje povinen oznámit prodávajĺcímu nejméně 3 pracovnĺ dny předem termín
dodání předmětu smlouvy.

2' Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu

3. Místem plnění a instalace je Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstÍ 125,
Pardubice.

článek lV.
Součásti smlouvv

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příĺohač. 1: obchodní podmĺnky
Ö. 2: Specifikace minimálních poŽadavků
č. 3. Technická specifikace předmětu plnění
ć. 4: Položkový rozpočet

Příloha
Příloha
Příloha

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlujĺcí a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů majĺ přednost ustanovení této smlouvy před ustanovenĺmi
výše uvedených příloh.

Gláneĺ< v.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a Úiinnosti
dnem jejího uveřejněnív registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodĺy, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy ode-šle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR.
o uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní Údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
o uveřejnění.



3. Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejĺho
uzavření,je následujÍcÍm dnem zrušena od počátku'

4' Prodávajícísouhlasí se zpracovánĺm svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně
s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č,.340ĺ20'15 Sb', o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSc 53211,lC.
70892822.Prodávajĺcíuděluje souhlas na dobu neurčitou. osobníúdaje poskytuje dobrovolně.

5. Smluvní strany prohlašují, Że Żádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství

6. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
zákonem ć,' 89ĺ2012 sb., obcanský zákoník v platném znění.

7. Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přecetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a
souhlasís nĺ. Smluvnístrany prohlašují, Že se smlouvou cítíbýt vázány, Že ustanovenísmlouvy
jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliza nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehoŽ připojují
níŽe své podpisy'

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, Úcinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, mávŻdy přednost text smlouvy.

9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze pĺsemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny
kontaktních osob se povaŽují za provedené dnem doručení doporuceného dopisu druhé
smĺuvnístraně.

12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichŻ objednatel obdrŻí 2 vyhotovenĺ
a dodavatel '1 vyhotovení.

V Pardubicích dne: Ż1, 08, 2017

Za kupujícího Za prodávajícího
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PřÍloha č. 1 kupnĺ smlouvy

obchodní podmínky

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1. Právo prodávajĺcího na vystavení faktury vzniká aŻ po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.

2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj,
Komenského náměstĺ 125
53211 Pardubice

3' Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi.
Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady' Současně s vrácením faktury sdělí
kupující prodávajícímu důvody vrácenĺ. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen
fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury
přestává běŽet původní lhŮta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne
doručení kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi,
splňujĺcí podmĺnky smlouvy.

4. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu kupujícĺho

Ustanovení ll.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodánĺ předmětu smlouvy podle smlouvy,
dokumentace veřejné zakázky, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Prodávající poskytuje po urÖenou záruÖní dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.

záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít, a to zejména dle smlouvy.
Prodávající prohlašuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou úóelovou způsobilost.

3. Zárucní doba je v délce 24 měsíců, není-li dále v přílohách stanoveno jinak.

4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruč,ní doby, bude kupujícím
oznámena bez zbytećného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se kupujícĺ s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna maximálně do následujícího pracovního dne po jejím oznámení prodávajĺcímu, a to
v místě instalace, pokud se strany pro jednotlivý případ nedohodnou jinak.

5. Prodávajícíje povinen vadu odstranit na vlastní náklady

6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záručnĺ doba prodlouŽĺ o dobu, po kterou
nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy uŻíván vůbec nebo mohl být uŽĺván jen
v rozsahu niŽším neŽ obvyklém.

7 ' Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i reklamace nahlášená
kupujícím v poslednĺ den záruční doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

8. odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vŮci prodávajícímu na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejĺcích s vadami předmětu smlouvy.

9. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady v zárućní době platí v ostatním odpovídající
ustanovení občanského zákoníku.



10. Prodávající je povinen zajistit bezplatný záruć,ní servis autorizovaný výrobcem sám nebo
prostřednictvím výrobcem autorizované servisní organizace:

XANADU a.s.Název
Sídlo Zirovnická 2389, 106 00 Praha 10
Zapsána v obchodnĺm rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze sp. zn. B 17555
Zastoupená Ing. Tomášem Netolickým, členem

představenstva
lc 14498138
Dlc c214498',t38

UniGredit Bank cR, č. ú.'104415300312700Bankovní
spoienĺ
Telefon +420 602 135 46í
E-mail Radek.Sm rcka@xanad u.cz
odpovědné
osobv

Radek Smrčka

V případě, Że záruć,ní servis neprovádí prodávajĺcĺ sám, předloží pŕed podpisem smlouvy bud'
písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisnĺ
organizací.

Ustanovení lll.
Zaiištění plněnĺ povinností

1. V případě prodlení prodávajĺcího s plněnĺm dle smlouvy je stanovena smluvnĺ pokuta ve výši
0,1 o/o z celkové ceny plnění za kaŽdý den prodlení.

2' V případě prodlení prodávajícĺho s odstraněním vady je stanovena smluvní pokuta ve výši
1 000,- Kč,zakaŽdý den prodlení akażdý jednotlivý případ, maximálně ve výši 5 000,- Kč.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výŠi
0,01 vo zdluŽné částky zakaŽdý den prodlení'

3. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na úěet kupujícího a kupující na účet
prodávajícĺho do 14 dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty.

4' Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatel je oprávněn
pożadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta, v plné výši.

5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
prodávajícĺm kupujícímu nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.

6. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálnĺmi úkony ze strany
kupujícího.

Ustanovení lV.
Předání předmětu smlouvv. přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán kupujícímu vmístě plnění uvedeném vodstavci 3. článku lll.
smlouvy.

2. o předání předmětu smlouvy se sepĺše předávací protokol (listina obsahuje soupis sériových
öísel), kterou podepíší obě smluvnístrany - osoby uvedené v identifikaÖních údajích smluvních
stran jako oprávněné jednat ve věcech technických či další osoby jimi pověřené. Podepsáním
předávacího protokolu pŕechází vlastnické právo na kupujícího.



Přĺloha č. 2: Specifikace minimálních poŽadavků

Pracovní notebook 15''

Ko nstru kce klasická

Displej 1_5,6'', nativní rozlišení FHD 1920x1080, antireflexní/matný

Pľocesor
lntel 7. generace, min. lntel i5,72o0U nebo lepšíčivýkonový
ekviva lent jiného výrobce dle www.cpubenchma rk. net

VGA sdílená

Paměť RAM, min. 8GB DDR4 2133Mhz

HDD SSD, velikost min. 256G8

Multimédia lntegrovaná webkamera , integrovaný mikrofon

Ethernet RJ-4s (10/100/1000M bit/s)

WiFi standard lEEE 802.1'1' a/b/e/n/ac, dual band Ż.4 a 5 GHz

Bluetooth

Síťové připojení

min. 3x USB, z to min. 1x 3.0 a 1_x napájený, 1x HDMl, ]"x audio

(sluchátka a mikrofon), čtečka paměťových karet SD vč. SDXC, slot
pro bezpečnostní zámek

Vstupnía výstupní
porty a sloty

česká, podsvícená, včetně numerické částiKlávesnice
min. 4 hodinyVÝdrź
max. 2,3 ksHmotnost

operačnísystém
Předinstalovaný operačnísystém Windows 10 Pro (64bit)- Český
ja zyk

Záruka a podpora

36 měsíců NBD garantovaná výrobcem, provedena technikem na

místě instalace, Podpora prostřednictvím lnternetu musí

umožňovat stahováníovladačů a manuálů z internetu adresně pro

konkrétní zadané sériové číslo zařízení

Brašna Přes rameno s popruhem

Mvš Laserová, USB

Mechanika DVD+-RW
lnterní. Možnost externí (USB, bez nutnosti ext. napájení, záruky
jako ntb).



Prezentační, určený mimo doménu Pk

Displei l_3 - 15,6"

Procesor
lntel 7. generace, min. lntel i3, 7100U nebo lepšíči výkonový

ekviva lent jiného výrobce dle www.cpubenchma rk. net

VGA sdílená

RAM, min. 4GB DDR4 2133MhzPaměť
HDD SSD, velikost min. 128GB

lntegrovaná webkamera , integrovaný mikrofonMultimédia
Ethernet RJ-4s (10/100/L000Mbit/s)

WiFi standard IEEE 802.1,1, a/b/e/n/ac, dual band 2.4 a 5 GHz

Bluetooth
Síťové připojení

min. 2x USB, z to min. 1x 3.0 a 1x napájený, 1x HDMI, 1x audio
(sluchátka a mikrofon),

Vstupní a výstupní
porty a sloty

českáKlávesnice
min. 6 hodinvÝdJž
max. 1,99 kgHmotnost

Předinstalovaný operační systém Windows 10 (64bit) - Český jazykoperační systém

24 měsíců s opravou do 30 dnů, Podpora prostřednictvím lnternetu

musíumožňovat stahováníovladačů a manuálů z internetu adresně

pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení
Záruka a podpora

Přes rameno s popruhemBrašna
Laserová, USBMyš

Mechanika DVD+-RW
lnterní. Možnost externí (USB, bez nutnosti ext. napájení, záruky

jako ntb).



Příloha č. 3: Technická specifikace předmětu plněnĺ

Pracovní notebook 15"

Pľezentační u mimo doménu Pk

lĺsPl*ukt

4DellVostro 55ô8 15"'6 FHD is7200Ul8GB/256GB
SSDIHDi MCRIFP FvVGtu HDM I lU SB/RJ45/W 1 0 Pro/3 RN I D

4GEMB|RD myš MUS-GU-O1' 6 flačítek, laserová, USB

4TRANSCEND externí DVD vypalovačka slim, USB 2.0, Black
(+CvberLink Media Suite 10)

4
MANHATTAN Brašna na notebook do 15,6'' London Notebook

Computer Briefcase

Prođukt lĺs

+

Lenovc V310-15lKB' 15.ô řull HD i}7100U 4GB 1TB

5400rpm + 128GB SSD lntegratď Gľaphics DVD W1OPro
2Y Carry ln

4GEMB|RD myš MUS-GU-01' 6 ťačítek, |aserová, U$B

4MANF!ĄTTAN Bĺašna na notebook do 15,6' London Notebook

Computer Brĺefcase



Přĺloha c. 4: PoloŽkový rozpočet

cenď4ks bez
DPH ÍKcl

DPH 21% /4ks
íKčl

cenalzlks celkgll
s DPH {KčlPŕenosný pďitač značka a ýp ks

cenďks bez
DPH {KcI

69 760,0 14 649,6 84 409,6pracomĺ notebook DellVosfo 5568 4 17 440,0

48 684,0 10 223,6 58 907,6Lenoro V31&15lKB 4 12171,0prezentační notebook

cena celkem 143 317,2


