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SMLOUVA o NÁKUPU ıcT PROSTŘEDKŮ - 

NOTEBOOKY 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 
se sídlem: Hroznová 63/2, 656 O6 Brno 

ıčoz 00020338, Dıčz CZ00020888 
bank. spojení: ČNB, č.ú. 87425641/0710 

zastoupená: lng. Danielem Jurečkou, ředitelem 

(dále jen ,,Kupující“)

3 

C SYSTEM CZ a.s. 
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, Židenice 

IČO: 27675645, DIČ: CZ27675645 
společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

Spisová značka 4576 
bank. Spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 35-4770570227/0100 

zastoupená: lng. Michalem Kulíkem, členem představenstva 

(dále jen ,,Prodávající“) 

dnešního dne uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zadávané v 
rámci Dynamického nákupního systému na prostředky ICT v rezortu Ministerstva 

Zemědělství dle § 95 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZVZ“), s názvem „DNS - NÁKUP lCT PROSTŘEDKŮ 3. KOLO“ (dále jen 
,,Veřejná ZakáZka“) tuto Smlouvu (dále jen ,,Smlouva") v souladu S ustanoveními § 2079 a 

násl. a § 2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen „Občanský 
Zákoník“)



"'""'“7' " ' 7 
vv _ 

Přıloha č 3 ZD, DNS, 3. Kolo, 1. část Notebooky 

Smluvnı strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
byt touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Znění Smlouvy: 

uvoDNíusTANovENí 
Kupující prohlašuje, že je dle českého právního řádu oprávněn uzavřít tuto 
smlouvu a řádně plnit veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě 
obsažené. 

Prodávající prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu, resp. oprávněně podnikající fyzickou osobou Způsobilou 
k právnímu jednání, a 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit Závazky v ní obsažené, a 

1.2.3 ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a zavazuje 
se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a Kupujícího bezodkladně' 
informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na 
pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a O 
změnách vjeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na 
plnění Veřejné zakázky. 

UCEL SMLOUVY 
Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky k naplnění jejího cíle, který 
vyplývá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tedy zabezpečení 
odpovídajícího technického zázemí v resortu Ministerstva zemědělství, a to 
prostřednictvím dodávky výpočetní techniky včetně eventuáiního příslušenství, 
a to vše v množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy a 
dále v této Smlouvě (dále jen ,,Zboží“). Smluvní strany shodně prohlašují, že 
součástí dodávky výpočetní techniky je mimo jiné veškerý interní software 
(např. firmware) a další software (např. ovladače, operační systém, atd.) a 
příslušenství, a to vše v množství a parametrech stanovených v Příloze č. 1 

této Smlouvy a dále v této Smlouvě. 
Prodávající touto Smlouvou garantuje Kupujícímu splnění zadání uvedené 
Veřejné zakázky a všech Z toho vyplývajících podmínek a povinností podle 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Tato garance je nadřazena 
ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě s výjimkou situace, 
kdy nabídka Prodávajícího nebo kterákoli její část je pro Kupujícího výhodnější 
než ustanovení zadávací dokumentace a/nebo této Smlouvy; vtakovém 
případě se použije úprava pro Kupujícího výhodnější. 

PŘEDMÉTSMLOUVY 
Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do výlučného vlastnictví Zboží 
a zavazuje se, že Kupujícímu za podmínek této Smlouvy Zboží dodá, a to 
včetně dokladů, které se ke Zboží a jeho užívání vztahují. Zboží musí být 
určeno pro prodej v České republice. 

Stránka Z Z 17



Inn 

Prıloha c 3 ZD, DNS, 3. Kolo, 1. část Notebooky 

3 2 Kupující touto Smlouvou Zboží kupuje za kupní cenu blíže specifikovanou 
v článku 4. této Smlouvy a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví. 

KUPNI CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím v jeho nabídce na 
Veřejnou zakázku. 

Kupující je povinen za řádné dodání každého kusu Zboží uvedeného v Příloze 
Šg zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v Příloze č. 2 (dále jen 
„Jednotková cena“). Za dodání Zboží v plném rozsahu je tak Kupující povinen 
zaplatit Prodávajícímu nejvýše 4.221.000 Kč bez DPH, tedy 5.107.410 Kč 
S DPH ve výši 21% (dále jen „Celková cena“). 
Celková cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou, ledaže jde O 
změnu zákonné výše DPH, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího 
spojené s plněním této Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na 
zajištění Záručního servisu (tak jak je tento pojem specifikován v článku 9. této 
Smlouvy) včetně nákladů na pořízení náhradních dílů, servisní dopravu a 
související práce, jakož i náklady na dopravu a dodání Zboží na místo určení, 
případné poplatky, cla, balení a vedlejší náklady. 

Celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě Prodávajícím řádně 
vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu (dále jen ,,Faktura“). 
Prodávající je oprávněn Fakturu vystavit po protokolárním převzetí Zboží 
kupujícím. Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné v den 
zdanitelného plnění. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a převzetí 
Zboží, podepsaný oběma stranami smlouvy. 
Celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě Prodávajícím řádně 
vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu (dále jen ,,Faktura“). 
Prodávající je oprávněn Fakturu vystavit po dodání veškerého Zboží. 
Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH vsazbě platné vden 
zdanitelného plnění. 

Kupující Prodávajícímu neposkytne žádné zálohy. 

Faktura musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu (číslo této Smlouvy) a dále 
náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů a § 435 
Občanského Zákoníku. Faktura bude vystavena na adresu Kupujícího 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Přílohou Faktury bude kopie předávacích 
protokolů (dodacích listů) na Zboží podepsaný oprávněnými osobami 
Smluvních stran. 

Splatnost Faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
Kupujícímu. 

Kupující má právo Fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlení s jejím zaplacením, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) 

chybí-li na některá Z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto 
Smlouvou nebo (iii) není~li k ní připojena kopie předávacího protokolu 
(dodacího listu) potvrzeného oprávněnými osobami Smluvních stran. 

V takovém případě se lhůta splatnosti staví a nová lhůta splatnosti v délce 30 
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4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

(třiceti) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení nové Faktury 
Kupujícímu. 

Platby peněžitých částek se provádí včeských korunách bezhotovostním 
převodem na bankovní účet druhé Smluvní strany uvedený vzáhlaví této 
Smlouvy. Prodávající se zavazuje na Fakturu uvést bankovní účet uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí 
den odepsání fakturované částky Z účtu Kupujícího. Pro odstranění všech 
pochybností Smluvní strany Sjednávají, že Kupující není v prodlení, dojde-li 

k odepsání fakturované částky ve prospěch Prodávajícího do 30 (třiceti) 

kalendářních dnů po doručení Faktury Kupujícímu, avšak k připsání této částky 
na bankovní účet Prodávajícího dojde po dni splatnosti uvedeném na Faktuře. 

V roce, v němž bude Zboží dodáno, musí být Faktura doručena Kupujícímu 
nejpozději do 15. prosince. Nebude-li Faktura Kupujícímu doručena ve lhůtě 
dle předchozí věty, datum splatnosti takové Faktury se posouvá na 1. února 
následujícího kalendářního roku. 

Jakoukoli pohledávku vzniklou Prodávajícímu na základě této Smlouvy není 
Prodávající oprávněn postoupit. 

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
5.1 

5.2 

5.3 

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží nejpozději do 20 (dvaceti) 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to v počtech a na 
adresy Kupujícího uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

Smluvní strany Sjednávají, že dodáním Zboží se rozumí odevzdání a uložení 
Zboží do skladů Kupujícího dle Přílohy č. 3, a to v souladu S požadavky a 

pokyny oprávněné osoby Kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude na 
dodacích místech dle Přílohy č. 3Smluvními stranami sepsán ve 2 (dvou) 
vyhotoveních dílčí předávací protokol (dodací list), který bude podepsán 
oprávněnými osobami obou Smluvních stran, přičemž každá Smluvní strana 
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. Oprávněnou osobou k převzetí Zboží je na 
straně Kupujícího ten, kdo tuto Smlouvu podepsal, nebo ten kdo je uveden v čl. 
13.2 jako osoba oprávněná k převzetí zboží a nebo osoba uvedená v Příloze 
č. 3 vždy pro dané místo plnění. 

Pokud Prodávající Zboží nedoručí vlastními prostředky, ale využije ktomu 
dopravce, považuje se za dodání (odevzdání) Zboží Kupujícímu až okamžik 
doručení Zboží takovým dopravcem. Ustanovení § 2090 a § 2091 Občanského 
Zákoníku se nepoužijí. 

8. PRÁVA A PovıNNosTı PRoDÁvAJícíHo 
6.1 

6.2 

6.3

L 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží. 

Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas. 

Prodávající je povinen dodat nové, nepoužité, bezvadné a funkční Zboží 
v prvotřídní jakosti, způsobilé k účelu, k němuž je dodáváno, a to v množství a 
s vlastnostmi požadovanými Kupujícím. 
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6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

Prodávající je povinen Zboží zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem 
Zabraňujícím poškození Zboží či jeho znehodnocení. Náklady na zabalení 
každého Počítače včetně příslušenství jsou již zahrnuty v Jednotkové ceně. 

Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu Záruční ser\/is (tak jak je tento 
pojem specifikován v článku 9. této Smlouvy) k dodanému Zboží. 
Prodávající je povinen na základě požadavku Kupujícího bezúplatně zajistit 
sběr a likvidaci Počítačů včetně příslušenství, jakož i veškerých elektrozařízení, 
která jsou Počítači nebo jejich příslušenstvím nahrazována. Náklady na sběr a 
likvidaci dle předchozí věty jsou již zahrnuty v Jednotkové ceně. 

Prodávající je dále povinen zaručit dostupnost kompatibilních baterií a 
napájecích zdrojů a rovněž klávesnice a jejich součástí po celou dobu trvání 
záruky dle článku 9. odst. 9.5. této Smlouvy. 

Prodávající v rámci plnění předmětu této Smlouvy dodává software podléhající 
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech 
souvisejících s právem autorským a O změně některých zákonů (autorský 
Zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2358 a násl. Občanského 
zákoníku, proto poskytuje Kupujícímu licenci (tj. oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu), a to formou licenčního ujednání v 
této Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o licenci (dále jen ,,Licence“): 

(i) nevýhradní k veškerým známým zpüsobům užití takového software, a to 
v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání software Kupujícím; 

vv 
(ii) neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovnez tak 

neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

(iii) udělenou na dobu neurčitou, 

(iv) převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem postoupení 
Licence třetí osobě 

(v) kterou není Kupující povinen využít. 

Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy. 

Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence je ve vztahu ke 
každému Počítači včetně příslušenství zahrnuta v Jednotkové ceně. 

Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se Zbožím veškerou 
dokumentaci, doklady, záruční listy, technické a uživatelské manuály a jiné 
dokumenty, které se ke Zboží vztahují, a které jsou potřebné k převzetí a 
užívání Zboží. Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se Zbožím 
licenční podmínky pro užívání software, je-li tento součástí dodávaného Zboží. 

Pro případ, že bude Kupující požádán O poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a požadovaná informace bude obchodním tajemstvím Prodávajícího 
dle § 504 Občanského zákoníku, souhlasí Prodávající stím, aby Kupující 
takovou informaci poskytl, a to bezjakýchkoliv dalších podmínek. 

Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu 
překážky, které mu brání v plnění Smlouvy. 
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6.14 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (Zákon O finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných rozpočtů a k takovému spolupùsobení se zavazuje. 

6.15 Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění dle této Smlouvy 
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby má Prodávající odpovědnost, jako by 
plnění poskytoval Sám. 

6.16 Prodávající není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo 
povinností Z ní plynoucí postoupit na třetí osobu. 

6.17 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající na sebe přebírá riziko změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6.18 Prodávající se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy. 

7. PRÁVA A PovıNNosTı KuPuJícíHo 
7.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Celkovou cenu na základě Faktury 

vystavené Prodávajícím a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou. 

7.2 Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží, pokud Zboží neodpovídá 
kvalitativně, druhové či množstvím požadavkům stanoveným touto Smlouvou, 
není řádně zabaleno nebo je obal poškozen. 

7.3 Kupující není povinen přijmout částečné dodání Zboží. Přijme-li Kupující 
částečné dodání Zboží, je povinen kzaplacení částky ve výší součtu 
Jednotkových cen dodaného Zboží. 

7.4 Kupující je povinen prohlédnout nebo zajistit prohlédnutí Zboží podle možnosti 
co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží. 

8. PŘEcHoD vLASTNıcTví A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
8.1 Vlastnické právo ke Zboží dodanému na základě této Smlouvy přechází na 

Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného Zboží 
(dodacího listu) oprávněnou osobou Kupujícího. Tímto okamžikem taktéž 
přechází na Kupujícího nebezpečí škody na dodaném Zboží. 

9. VADY Zısoží A ZÁRUČNÍ DOBA 
9.1 Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy ke dni podpisu této Smlouvy O 

žádné vady Zboží. Prodávající tímto ujišťuje Kupujícího, že Zboží dodá bez 
vad. 

9.2 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází 
nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, l když se vada stane zjevnou až po 
tomto okamžiku. 

9.3 Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 
uvedeném včlánku 9 odstavci 9.2 této Smlouvy, jestliže je způsobena 
porušením povinností Prodávajícího. 
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9.4 Prodávající poskytuje na Zboží včetně veškerého příslušenství záruku za 
jakost v délce uvedené V Přiloze č. 1 této smlouvy a v této záruční době se 
zavazuje odstraňovat vady (dále také jen „Záruční servis“). Záruční doba 
počíná běžet ode dne převzetí Zboží oprávněnou osobou Kupujícího V místě 
plnění. Maximální doba odezvy na požadavek Kupujícího v rámci Záručního 
servisu činí 1 (jeden) pracovní den (NBD - next business day). Odezvou na 
požadavek se rozumí Zaevidování požadavku Kupujícího ze strany 
Prodávajícího a stanovení termínu jeho řešení na základě dohody S Kupujícím, 
nejdéle však tak, aby požadavek Kupujícího na odstranění vad byl vyřešen do 
2 (dvou) pracovních dnů ode dne jeho oznámení Prodávajícímu. Záruční servis 
bude poskytován osobami, které jsou výrobcem (či jiným püvodcem) dodaného 
Zboží k poskytování tohoto servisu certifikovány, a to na adresách uvedených 
v Přiloze č. 3 a nebo na adresách V České republice oznámených Kupujícím 
Prodávajícímu v rámci požadavku na Záruční sen/is. 

9.5 Prodávající zajistí vsouvislosti S poskytováním Záručního servisu registraci 

Kupujícího v příslušné databázi výrobce (či jiného původce) Zboží tak, aby byl 
Kupující oprávněn ktechnické podpoře v České republice přímo ze strany 
tohoto výrobce (či jiného původce) či jeho servisních partnerů. Prodávající je 
povinen zajistit Kupujícímu technickou podporu výrobce (či jiného původce) či 
jeho servisních partnerů po uplynutí záruční doby dle odstavce 9.4. tohoto 
článku, a to minimálně po dobu 2 (dvou) let od skončení této Smlouvy. Tímto 
ustanovením není dotčena povinnost Prodávajícího poskytovat Kupujícímu 
Záruční servis v plném rozsahu. 

9.6 V případě, že Kupující zjistí, že Zboží má vady, je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy vady zjistil, 
podat Prodávajícímu O těchto vadách zprávu, a to písemně, e-mailem či faxem. 

9.7 V případě, že je dodáno Zboží S vadami, či se na Zboží takové vady vyskytnou 
po jeho dodání, je Prodávající povinen vady odstranit dodáním náhradního 
Zboží za Zboží vadné, či pokud Kupující takový požadavek uvede v oznámení 
vad, přiměřenou slevou podle okolností z Jednotkové ceny nebo Celkové ceny. 

9.8 V případě dodání náhradního Zboží je Kupující povinen vrátit Zboží původně 
dodané ve stavu, vjakém mu bylo dodáno s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení, s výjimkou obalů. 

9.9 Nároky zvad Zboží se nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu škody, 
nemajetkové újmy nebo na Smluvní pokutu. 

9.10 Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost dodaného Zboží, 
jakož i na jeho vlastnosti požadované Kupujícím. 

10. OCHRANA INFORMACÍ 
10.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy: 

10.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, 
které budou považovány za důvěrné (dále jen ,,Důvěrné informace“), 

10.12 mohou jejich Zaměstnanci a osoby vobdobném postavení získat 
přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní Strany. 
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10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

Důvěrnou informací se rozumi informace obchodní, neobchodni, technické či 
netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiální 
nebo imateriální hodnotu a není běžně dostupná, zejména, nikoli však výlučně, 
informace mající povahu obdobnou obchodnímu tajemství a skutečnosti či 

informace Kupujícím označené jako důvěrné. 
Bez ohledu na výše uvedené se za Důvěrné informace nepovažují informace, 
které: 

10.3/l se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 
této Smlouvy či právních předpisů; 

10.32 měla Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením 
této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivosti dle jiné 
dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy; 

10.3.3 mají být zpřístupněny, vyžaduje-li to zákon či jiný právní předpis včetně 
práva Evropské unie nebo závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

10.3.4 po podpisu této Smlouvy poskytne Smluvní straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání S informacemi. 

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost O Důvěrných informacích, 
které při plnění této Smlouvy získal od Kupujícího. Povinnost mlčenlivosti se 
nevztahuje na informace, které jsou obecně známé a jsou volně k dispozici 
nebo na informace, u nichž je povinnost mlčenlivosti prolomena právními 
předpisy nebo touto Smlouvou. 
Prodávající je povinen zajistit, že Důvěrné informace budou přístupné pouze 
osobám, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. Na vyžádání 
Kupujícího je Prodávající povinen neprodleně Kupujícímu poskytnout úplný 
Seznam osob dle předchozí věty (jméno, příjmení, datum narození a trvalý 
pobyt u fyzických osob a obchodní firmu a identifikační číslo u právnických 
osob). 

Prodávající je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu u všech osob specifikovaných V předchozím odstavci tohoto článku, a 
to tak, aby tyto osoby byly touto povinností vázány i po skončení 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k Prodávajícímu. 
Povinnost mlčenlivosti je Prodávající povinen zajistit mimo jiné tím, že bez 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího nedojde k jakémukoli šíření 
Důvěrných informací, anebo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Tím není 
dotčeno ustanovení odstavce 10.5 tohoto článku. 

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvání této Smlouvy i po 
jejím skončení. 

Prodávající dále výslovně prohlašuje, že tuto Smlouvu ani žádnou informaci 
v ní obsaženou nepovažuje za své obchodní tajemství ani Düvěrnou informaci. 
Prodávající výslovně uděluje svůj souhlas k tomu, aby Kupujicí tuto Smlouvu 
včetně všech jejich dodatků a příloh uveřejnil v plném rozsahu v podepsané 
podobě na webových stránkách určených Kupujícím a vedle toho ji v souladu 
s § 147a ZVZ uveřejnil na profilu zadavatele Kupujícího, který se nachází na 
adrese httgs://zakazkyeagri.cz/ (dále jen ,,Profil“). Prodávající dále výslovně 
uděluje svůj souhlas k tomu, aby Kupující ve vztahu k Veřejné zakázce 
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uveřejnil na svém Profilu výši skutečné uhrazené ceny za dodávky dle této 
Smlouvy, jakož i seznam subdodavatelù Prodávajícího. 

DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY 
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

Poruší-li Prodávající kteroukoli povinnost dle článku 10. této Smlouvy je 
povinen Zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% Celkové ceny Za 
každé porušení takové povinnosti. Poruší-li Prodávající takovou povinnost 
opakovaně, zavazuje se smluvní pokutu dle předchozí věty zaplatit opakovaně. 
Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy 
v plném rozsahu. 
V případě prodlení Prodávajícího S řádným a včasným dodáním Zboží je 
Prodávající povinen Zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% Celkové 
ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího 
na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu. 
V případě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným provedením Záručního 
ser\/isu, včetně odstranění vad, je Prodávající povinen Zaplatit Kupujícímu 
Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý 
izapočatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody 
a nemajetkové újmy v plném rozsahu. 
V případě, že Prodávající poruší kteroukoli povinnost dle článku 6. odst. 6.3., 
6.4., 6.6. až 6.9., 6.11. a 6.15. této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčeno právo 
Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy V plném rozsahu. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit Závazky 
stanovené Smlouvou. 

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Jednotkové ceny nebo Celkové 
ceny vzniká Prodávajícímu nárok na úrok Z prodlení ve výši 0,01 % (jedné 
Setiny procenta) Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Prodávající se zavazuje Kupujícímu poskytnout Zadostiučínění, dojde-li na 
straně Kupujícího v důsledku jednání nebo opomenutí Prodávajícího ke vzniku 
nemajetkové újmy. 
Smluvní pokuta je splatná 15. (patnáctý) den po doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní Straně. 

Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody Kupujícího nezapočítává. 

UKoNčENí SMLOUVY 
12.1 

12.2 

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
této Smlouvy Prodávajícím. 
Za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu odstavce 12.1 tohoto článku se 
považuje zejména situace, kdy: 
12.2.1 Prodávající je vprodlení sdodáním Zboží po dobu delší než 14 

(čtrnáct) dní, 
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12.2.2 kterékoli prohlášení Prodávajícího dle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy 
se stane nepravdivým. 

12.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, bylo-li zahájeno 
insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve Znění pozdějších předpisů. 

12.4. Kupující je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodu nebo ze 
stejných důvodů, Zjakých je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to bez 
výpovědní lhůty. 

12.5. Účinky odstoupení od této Smlouvy nebo výpovědi této Smlouvy, nastávají 
dnem doručení písemného oznámení O odstoupení nebo výpovědi 
Prodávajícímu. 

12.6. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
12.7. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která se týkají 

Licence, Záručního servisu, smluvních pokut a jiných důsledků porušení 
povinností dle této Smlouvy, povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 
a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

13. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE 
13.1 Veškerá oznámení a komunikace uskutečněná na základě nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku, 
ledaže Z jiných ustanovení této Smlouvy plyne něco jiného. 

13.2 Kontaktními. (oprávněnými) osobami Kupujícího jsou: 
13.2.1 ve věcech smluvních Mgr. Miloslav Králíček, tel.: +420 543 548 236, 

email: miloslav.kralicek@ukzuz.cz; 

13.2.2 v otázkách technických a v otázkách týkajících se podmínek záruky 
lng. Jan Dohnal, tel.: +420 602 417 871, email: jan.dOhnal@ukzuz.cz; 

13.2.3 votázkách převzetí zboží a votázkách registrace servisních 
požadavků: kontaktní osoby dle adres odběrných míst uvedených 
v Příloze č. 3. 

Kontaktními osobami Prodávajícího jsou: 
13.3.1 ve věcech smluvních a obchodních Eva Sekulová, tel.: 725 984 519, 

eva.sekulova@csystem.cZ; 
13.3.2 votázkách technických Eva Sekulová, tel.: 725 984 519, 

_ 
eva.sekulova@csystem.cz,. 

13.4 Smluvní strany se zavazují spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních 
osob formou osobního doručování, doručování doporučených zásilek 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, faxem či elektronickou 
poštou. Smluvní stranyjsou oprávněny změnit kontaktní osoby, a to písemným 
oznámením druhé Smluvní straně. Změna kontaktní osoby je vůči druhé 
Smluvní straně účinná okamžikem doručení písemného oznámení dle 
předchozí věty. 
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13.5 Požadavky na poskytnutí Záručního servisu bude Prodávající přijímat na tel.: 
800 353 637 a na e-mailové adrese info@lenovo.com, a to V pracovní dny 
v době od 8 hod do 16 hod. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

V Brně dne ................ .. V Praze dne .. 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto 
Smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem. 
Plní-li Smluvní strana cokoli nad rámec svých povinnosti dle této Smlouvy, 
nemění tato skutečnost zavedenou praxi Smluvních stran, ani nezakládá nárok 
Prodávajícího na jakékoliv plnění ze strany Kupujícího nad rámec této 
Smlouvy. 

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo Z jejího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti či Zdánlivosti budou rozhodovány místně 
příslušným soudem Kupujícího. 
Veškeré změny a doplňky této Smlouvy, včetně změn příloh této Smlouvy, 
mohou být činěny po vzájemné dohodě obou Smluvních stran pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Tím není dotčeno ustanovení článku 13 odst. 13.5 této Smlouvy. 
Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 : Specifikace Zboží 

Příloha č. 2: Cena Zboží 
Příloha č. 3: Seznam odběrných míst 

Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, znichž každá ze 
Smluvních stran obdrží 2 (dva). 
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a Svobodné vůle, že S jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho ji Stvrzují svými podpisy. -~i CG š Ě v-fl §\3 Ě É? 

</X 
“' 

/K 

,z 
;^\`<ìí` ˇr`~ˇìŤ` 

.....................
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Příloha č. 1 

Specifikace Zboží 

vvıı Poverujcı 
zadavatel 

Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 
(UKZUZ) 

ıčo 00020338 
Kontaktní osoba /ng. Jan Dohnal, jan.dOhna/@u/<ZuZ.cz 

Kategorie Požadavek (počet kusů) 
NB kat 2 120 
NB kat 3 
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Výrobce a model: Lenovo ThinkPad T460 

Velikost displeje: 
14" displej, LED podsvícení, antireflexní S minimální 
rozlišením 1600x900 a integrovanou web kamerou S min 
rozlišením 720p 

14.0" FHD IPS (1920 X 1080),NO 
Touch,N0 WÍGlg,WWAN,WLAN 

Provedení 
notebooku: 

klávesnice včetně CZ znaků, podsvícená bez numerické části, 
odolná proti polití Keyboard Backlit - Czech 

dotyková myš (touchpad) 
UltraNav (TrackPoint and 
TouchPad) with Fingerprint 
Reader 

čtečka otisku prstů 
UltraNav (TrackPoint and 
TouchPad) with Fingerprint 
Reader 

čtečka čipových karet (nepožadováno) nepožadováno 
integrované Stereofonní reproduktory V těle notebooku, 
včetně mikrofonu EHO 

tělo notebooku odolné proti Zl<rutu al1O 

Váha: do 1,85kg včetně baterie 1,7 kg 
Výdrž na primární 
baterii:

í Min. 8h až 10 hodin 

Operační Systém: 
ia i 

vv minimálně Windows 7 Pro CZ nebo vyssí (vše ve verzi 
Professional nebo vyšší) 

Windows 10 Pro 64 
Czech/English (možný 
downgrade) 

Procesor: S výkonem minimálně 3700 bodů v benchmarku Passmark 
CPU Mark 

intel core is-ezoou Prøflessøf 
(3MB Cache, up to 2.80GH2) 

RAM: 8 GB RAM S možností rozšíření min. na 16 GB 8GB PC3-12800 DDR3L SDRAM 
1600MHz SODIMM 

HDD: min. 240 GB SSD HDD 256 GB Solid State Drive, Serial 
ATA3 OPAL2.0 - Capable 

Optická 
mechanika: není požadována není požadována 
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Komunikační 
rozhraní: 

integrovaná karta WiFi a/b/g/n, BlueTooth 4.0, LAN připojení 
10/100/1000, RJ45, příprava pro 3G/LTE modem (do nabídky 
uveďte Seznam kompatibilních Zařízení) 

Broadcom Wireless (2×2)AC, 
Bluetooth Version 4.1, 
kompatibilní modemy: 
- ThinkPad Huawei ME906S 4G 
LTE Mobile Broadband 
- ThinkPad EM7455 4G LTE 
Mobile Broadband 

Grafické výstupy 1× port VGA a 1× DisplayPort nebo 1× HDMI 1× HDMI + 1× MiniDiSplayPort 
(+ redukce mDP -> VGA) 

Vstupy: 

3× USB a Z toho minimálně 1× USB 3.0 3× USB 3.0 (one Always On) 
1× dokovací konektor aI'ìO 

Zvukový vstup a výstup; 1× mikrofonní vstup nebo 
kombinovaný stereofonní konektor pro Sluchátka/mikrofon al`lO 

Příslušenství: 

napájecí adaptér 45W AC Adapter - EU (3pin) 
brašna na notebook Ano 
dokovací stanice (specifikace uvedena níže) l.enovo ProDock /w 90W AC 
bezdrátová opticl<á myš S kolečkem připojená USB nano 
přijímačem Ano 

Zabezpečení: 

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou 
úrovních administrátora a uživatele. 

al'ì0 

Zabezpečení spuštění (,,bootování”) heslem na dvou 
úrovních administrátora a uživatele. 

a|'lO 

podpora Zavedení operačního systému Z DVD nebo ze 
Zařízení připojeného k USB portu. HDO 

možnost zablokování Zavedení operačního systému Z DVD, 
diskety, Zařízení připojeného k USB portu. al`lO 

možnost zablokování vybraných Zařízení a Sběrnic tak, aby S 

nimi nemohl pracovat operační Systém (DVD, jednotlivé USB 
porty). 

âl'l0 

možnost diagnostiky a vzdálené správy nezávislé na stavu OS 300 

TMP chip minimálně ve verzi 1.2 aľl0 

podpora AES na úrovni procesoru EHO 

editace ASSET TAG âl1O 

Dokovací stan ice: 
dokovací stanice včetně napájecího adaptéru (nejedná se o 
replikátor portů) 

Lenovo ProDock /W 90W AC 

Externí 
vstupy/výstupy: 

minimálně 4 × port USB a Z toho minimálně 1× USB 3.0 3× USB 2.0 (jeden stále 
napájený) + 3× USB 3.0 

1 × konektor RJ-45 (Síť) 10/1000 Gigabit Ethernet 

2× digitálnívýstup (DVI nebo DiSplayPort nebo HDMI) 1× DiSpIayPort 1.2 
1× DVI-D 

1 x port VGA 1× VGA) 

1 x konektor audio vstupu pro mikrofon âl10 

1 x konektor audio výstupu pro Sluchátka GHO

v Príslušenství 
dokovací stan ice: 

klávesnice včetně numerické části S CZ lokalizaci, připojitelná 
k dol<ovací stanici 

Ano 

myš optická S kolečkem, připojitelná k dokovací stanici Ano 

Stránka 13 Z 17



Příloha č. 3 ZD, DNS, 3. Kolo, 1. část Notebooky 

Environmentální dodávaný notebook musí být v souladu s Usnesení vlády ČR ano 
požadavek: č. 465/2010 

Záruka 60 měsíců NBD 60 měsíců NBD on-site 

Počet 
j 

120 ks

\ 

Výrobce a model: Lenovo ThinkPad X260 

12,5" displej, LED podsvícení, antireflexní s minimální 

Velikost displeje: rozlišením 1366x768 a integrovanou web kamerou S min 
rozlišením 720p 

12.5 HD (1366 x 768) Non- 
Touch 720p HD Camera 

klávesnice včetně CZ znaků, podsvícená bez numerické části, 

odolná proti polití 
Ano 

dotyková myš (touchpad) Ano 

čtečl<a otisku prstů Ano 

Provedení 
notebooku: 

cards) 

čtečka čipových karet (nepožadováno) (pokud požadováno
- 

read/write ISO 7816-1/2/3/4 for microprocessor Smart 
není požadována 

. 
integrované Stereofonní reproduktory v těle notebooku, 

včetně mikrofonu 
Ano 

tělo notebooku odolné proti Zkrutu Ano 

Váha: . 
do 1,6kg včetně baterie 1,44 Kg 

Výdrž na primární M' 
. 8 

baterií: 
m h 12h 

Operační Systém: 
1 minimálně Windows 7 Pro CZ nebo vyšší (vše ve verzi 

Professional nebo vyšší) 
Windows 10 Pro 64 

ech/English 

Procesor: CPU Mark 
S výkonem minimálně 3700 bodů v benchmarku Passmark 

Cz 
intel Core i5-6200U Processor 
(3MB Cache, up to 2.80GHz) 

RAM: 8 GB RAM S možností rozšíření min. na 16 GB 8GB DDR4-2133 SODIMM 

HDD! min. 240 GB SSD HDD 
256 GB Solid State Drive, SATA3 
OPAL2.0 - Capable 

Optická 
mechanika: 

není požadována není požadována 

Komunikační 
rozhraní: 

integrovaná karta WiFi a/b/g/n, BlueTooth 4.0, LAN připojení 
10/100/1000, RJ45, příprava pro 3G/LTE modem (do nabídky 
uveďte Seznam kompatibilních zařízení) 

Broadcom Wireless (2×Z)AC, 
Bluetooth Version 4.1, 
kompatibilní modemy: 
- ThinkPad Huawei ME906S 4G 
LTE Mobile Broadband 
- ThinkPad EM7455 4G LTE 
Mobile Broadband 

Grafické výstupy: 2× výstupní port (např. 1× port VGA a 1× DiSplayPort ) 
HDMI, Mini DiSplayPort 

2× USB a Z toho minimálně 1× USB 3.0 3× USB 3.0 (one Always On) 

Vstupy: 
1× dokovací konektor Ano 

Zvukový vstup a výstup; 1× mikrofonní vstup nebo 
kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon 

Ano 

napájecí adaptér 45W AC Adapter - EU(3pin) 
Příslušenství: 

1 brašna na notebook Ano 
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dokovací stanice (Specifikace uvedena níže) Lenovo ProDock /W 90W AC 
bezdrátová optická myš S kolečkem připojená USB nano 
přijímačem Ano 

Zabezpečení: 

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu na dvou 
úrovních administrátora a uživatele. 

Ano 

zabezpečení spuštění (,,bootování”) heslem na dvou 
úrovních administrátora a uživatele. 

Ano 

podpora Zavedení operačního Systému Z DVD nebo Ze 
Zařízení připojeného k USB portu, Ano 

možnost zablokování Zavedení operačního Systému Z DVD, 
diskety, Zařízení připojeného k USB portu. Ano 

možnost zablokování vybraných Zařízení a sběrnic tak, aby S 

nimi nemohl pracovat operační Systém (DVD, jednotlivé USB 
porty). 

Ano 

možnost diagnostiky a vzdálené správy nezávislé na stavu OS Ano 

TMP chip minimálně ve verzi 1.2 Ano 
(Í 

podpora AES na úrovni procesoru Ano 
editace ASSET TAG Ano 

Dokovací stanice: 
dokovací stanice včetně napájecího adaptéru (nejedná se O 
replikátor portů) 

Lenovo ProDock /w 90W AC 

Externi 
vstupy/výstupy: 

minimálně 4 x port USB a Z toho minimálně 1× USB 3.0 3× USB 2.0 (jeden stále 
napájený), 3× USB 3.0 

1 x konektor RJ-45 (síť) Ano 

2× digitální výstup (DVI nebo DisplayPort nebo HDIVII) 1x DisplayPort 1.2 
1× DVI-D 

1 X port VGA 1× VGA 
1 x konektor audio vstupu pro mikrofon Ano 
1 x konektor audio výstupu pro sluchátka Ano 

Příslušenství 
klávesnice včetně numerické části S CZ lokalizaci, připojitelná 
kdokovací stanici Ano 

dokovací Stanice: myš optická S kolečkem, připojitelná k dokovací stanici Ano 
Environmentální 
požadavek: 

dodávaný notebook musí být v souladu S Usnesení vlády ČR 
Č. 465/2010 Ano 

Záruka 60 měsíců NBD 60 měsíců NBD on-Site 
S 

Počet 20 ks 
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Příloha č. 2 

Cena Zbo Ef 

Subjekt 

NB kat 2 

Požadovaný 

počet 

Cena 

NB kat 3 

Požadovaný počet 

Cena 

Celková cena za 

kompletní dodávku 

Ul(ZUZ 

Jednotková cena bez DPH 

Jednotková cena vč. DPH 

Celková cena bez DPH 

DPH 

Celková cena vč DPH 

120 

30 050,00 KČ 

36 360,50 Kč 

3 606 000,00 Kč 

757 260,00 KČ 

4 363 260,00 KČ 

20 

30 750,00 Kč 

37 207,50 KČ 

615 000,00 KČ 

129 150,00 Kč 

744 150,00 Kč 

4 221 000,00 Kč 

886 410,00 Kč 

5 107 410,00 Kč 
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Příloha č. 3 

Seznam odběrných míst 

Ústřední kontrolní a 
Zkušební ústav 

Zemědělský (UKZUZ) 
Praha, Ztracená 1099/10 

Notebook Kategorie Il. 
(UKZUZ) 60 

lng. Martin Prorok 
Vedoucí oddělení 

provozu ICT 
Tel: 724 336 072 

Mail: 
martin.prorok@ukZuZ.cz 

Ústřední kontrolní a 
Zkušební ústav 

Zemědělský (UKZUZ) 
Brno, Hroznová 2 

Notebook Kategorie II. 
(UKZUZ) 

60 Roman Helis 
Správce komunikačních 

a informačních 
technologií 

Tel: 724 039 913 
Mail: 

roman.he|iS@ukZuz.cZ 
Ústřední kontrolní a 
Zkušební ústav 

zømèđèıský (UKZUZ) 
Praha, Ztracená 1099/10 

Notebook Kategorie 
III. (UKZUZ) 

20 lng. Martin Prorok 
Vedoucí oddělení 

provozu ICT 
Tel: 724 336 072 

Mail: 
martin.prorok@ukZuZ.cZ 
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