
u XANADU" k č.j. MV-38299-133NZ-2015

KUPNÍ SMLOUVA č.j. SZR-2984-4/Ř-2017

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

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

XANADU a.s.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

žirovnická 2389, 106 00 Praha 10

14498138
CZ14498138
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1044153003/2700

info@xanadu.cz
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555 (dále jen
,,prodávajícř')

a

Česká republika - Správa základních registrů
se sídlem: Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
zastoupená:
IČO: 72054506
DIČ: CZ72054506
bankovní spojení: čnb
číslo účtu: 5600881/0710
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,kupujÍcÍ")

Ĺ '



Uvodni ustanovení
Tato smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvními stranami uzavřena na
základě rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a
2017 č. j. MV-38299-133/VZ-2015 uzavřené dne 15.07.2016 (dále jen
,,rámcová smlouva").

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen ,,VT"

nebo ,,zboží") v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy.
2. KupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. |||.

Kupní cena
1. Cena je stanovena ve výši 418 600,- Kč bez DPH

DPH 21 % 87 906,- Kč
CELKEM 506 506,- Kč S DPH
Slovy: pět set šest tisíc pět set šest korun českých

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou
považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnuji 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 uzavřeni smlouvy. Místem plněni 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 plněni.
Jedno vyhotoveni dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotoveni
bude předáno prodávajíchnu.

2. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je
oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řidI
ustanoveními § 2121 a násl. OZ.
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VI.
Dodací podmínky

1. prodávajÍcÍ předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů

dodávaných zařIzenI,
b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným

názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčnIho omezení
(například zda se jedná o jednotlivé nebo sitové licence, freeware,
multilicence omezené ineomezené, v případě OEM, ke které V7)
a množstvím dodaných originálnIch instalačních médií, na kterých je
dodáván.

2. prodávajícI je povinen dodat se zbožím ke každému zařízenI -
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 kupujicImu kompletní dokumentaci
k dodávané VT a kupujÍcĹ je povinen tuto dokumentaci převzít.

4. ProdávajÍcÍ předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1 997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, kopie prohlášeni 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 vyčís|enÍm.
3. ProdávajÍcÍ na faktuře uvede jednotkové ceny v KČ bez DPH a s DPH

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

kupujichnu 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 odepsáni přislušné
částky z účtu kupujÍcÍho.

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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VIII.
Záruka

1. prodávajÍcÍ se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36
měsíců (3 roky).

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

lX.
Vady

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle
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. zjistI-li kupujÍcÍ vady týkajIcI se typu a technických parametrů dodané VT
již při dodáni, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí
prodávajícímu.

4. Vady, které kupujÍcÍ zjisti až po převzetí dodávky, je prodávajÍcÍ povinen
odstranit nejpozději do 14 kalendářnIch 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 odstoupeni 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.
Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupeni 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.
Řešenísporů

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

řIzenI 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 řídI rámcovou smlouvou a právním řádem České
republiky, zejména přIslušnými 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 nedIlnou
součásti této smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své
vlastnoručnI podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávajÍcÍ
a 1 kupujÍcÍ.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Požadované zboží a jeho minimálni technické parametry
Příloha č. 2 - Tabulka pro zpracováni ceny plněni

V Praze dne 20. 10. 2017
v . .Me. ...dne .&YQ FOll
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k č.j. MV-38299-133NZ-2015

Příloha č. 1 - Požadované zboží a jeho minimální technické parametry
Grafick
ý výdrž

Zařízení Počet Procesor RAM Disk Display výstup usb LAN Modem WiFi Rozměry Váha baterie OS další výbava
Bluetooth 4.0,
FHD

Programátorské webkamera,
, definovaným W1Di,čtečka
kritériím otisků prstů,
například Intel Core i7 dokovatelný,
vyhovuje 6500U 13.3" LED W-lO TPM,
Toshiba Portégé Skylake, 2 16GB, DDR3L, SSD 1920x1080 lPS HDMI, 316 x 227 x Pro podsvícená
Z30-C-16P 3ks Core 1,6GHz 512 GB antireflexní VGA 3xUSB 3.0 RJ-45 3G/LTE 802.11ac 13,9 mm 1,2 kg 11 h 64 bit klávesnice

Odolné kovové
provedení s
dokovací
klávesnicí,

Managerské bluetooth,
prezentační, kamery5MP a
definovaným IMP, stereo
kritériím Intel Core i5- reproduktory,
například 7200U (2 512 gb Dotykový 12" 293 x 216 x 1,1kg, čtečka
vyhovuje Core,2.5GHz, SSD lPS displej s 14,6 mm, bez bez digitálnIch
Leňovo Miix TB 3.1GHz, 8GB DDR4, M.2 rozlišenIm nutný USB 2.0, USB klávesnice klávesnic W-lO karet, v baleni
720-12IKB, HyperThread LPDDR4, PCle 2880 x 1920 konvert 3.0/3.1 Gen 1, nutný 292 x 210 x e 0,780 Pro klávesnice a
černá 2ks ing) 2133MHZ NVMe bodů or USB Type-C konvertor LTE 802.11ac 8,9 mm kg 7,5 h 64 b it aktivní pero
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IAB34AV
X3U27AV

X3U39AV

X3U29AV

X3U48AV
1TZ49AV

X3U33AV
X3U24AV

No Wacom Pen
13.3 inch FHD (1920xl080) BrightView LED UWVA ultraslim Touchscreen

512GB PCIe NVMe Three Layer Cell Solid State Drive

No Near Field Communication (No NFC)

Intel 8265 ač 2X2 nvP +Bluetooth 4.2 WW
HP lt4120 LTE HSPA+ EVDO Gobi 4G Foxconn

No Service Provider EMEA

65 Watt Smart nPFC AC Adapter

X3W31AV#BCM C5 LOm Power Cord CZECH-SK
1MX56AV#ABB 3/3/0 Warranty EURO
1HU29AV No Extend Warranty Service Bundle
X9H42AV No vPro AMT supported

X9H52AV SGX Permanent Disable IOPT
X3U52AV#BCM Country Localization CZECH-SK
X3W34AV#BCM Clickpad Backlit Collaboration CZECH-SK

X7B43AV eStar Enable IOPT
Y8C94AV Core i7 G7 Label
U4414AV HP 3 year Next Business Day Onsite Notebook Only Hardware Support

ZD021A HP Deliv SVC Door/Dock NB

2. Notebook Leňovo MiiX 720 12.2 QHD/i5-7200U/512G/8G/WlOP
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