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RAMCOV DOHODA 

Číslo smlouvy kupujícího: ... f.'.ť(r(�(.((/ Číslo smlouvy prodávajícího: ............... ·········· 

ID zakázky na profilu zadavatele: 27723 

Pro veřejnou zakázku: 

,,Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU" 
Část 1: Dodávka PC a monitorů 

1. Smluvní strany

Kupující: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hanou Kropáčkovou - kvestorkou JU 
ve věcech technických a objednávek: , tel: +  

IČ: 
DIČ: 
(dále jen kupující) 

a 

Prodávající: 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 

e-mail: 

600 76 658 
CZ60076658 

Kostax spol. s r.o. 
V. Nezvala 22, 370 06. české Budějovice
Ing. Petrem Kokořem, Ing. Danielem Betákem.
60850353
CZ60850353

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kokoř 
tel.:  e-mail:  
Kontakt na technickou podporu: , e-mail:  tel.:  
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  
(dále jen prodávající) 

li. Účel smlouvy

2.1. Účelem této rámcové dohody (dále jen „smlouva") je zajištění dodávek počítačů a monitorů 
včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby kupujícího. 

2.2. Na základě této smlouvy bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu 
veřejné zakázky. Smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové 
smlouvy budou uzavírány na základě výzvy (dále označována také jako „objednávka") 
kupujícího k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení prodávajícím. 

2.3. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou 
prodávajícího, který by měl za následek znevýhodnění kupujícího nebo jakoukoliv újmu na jeho 
právech oproti zadávací dokumentaci, resp. nabídce prodávajícího, bude se obsah práv a 
povinností řídit vždy úpravou ve smlouvě. 

2.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího {dále jen „nabídka") podaná v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro 

1 



••• 
•• 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

JU" (dále jen „Veřejná zakázka") a zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je 
nedílnou součástí smlouvy. 

2.5. Předmět plnění může být spolufinancován z projektů realizovaných v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV"), dalších projektů a dalších dotačních 
prostředků Jihočeské univerzity v českých Budějovicích. 

Ill. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek dodávky počítačů a monitorů ( dále jen „zboží" 
nebo „zařízení"), jejichž specifikace včetně technických parametrů je uvedena v příloze č. 2 této 
smlouvy, která je její nedílnou součástí. Dodávka bude provedena za podmínek v této smlouvě 
uvedených a dle konkrétních objednávek kupujícího. 

3.2. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání 
předmětu plnění. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky 
stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že kupujícímu předá veškeré 
doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což kupujícímu ručí. 

3.3. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy uzavírají 
smluvní strany na základě písemné výzvy - objednávky kupujícího k poskytnutí plnění, jež je 
návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení prodávajícího této výzvy objednávky, jež 
je přijetím návrhu smlouvy. 

3.4. Kupující není povinen odebrat veškeré zboží uvedené v příloze č. 1, resp. 2 smlouvy. 

3.5. V případě, že je se zbožím dodáván zároveň i software, zavazuje se prodávající zajistit 
vybavení zboží takovým softwarem tak, aby byl v souladu se zákonem 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění. 

3.6. V případě, že by některé ze zařízení, na které je uzavřena smlouva, přestalo být na českém trhu 
dostupné z objektivních důvodů neležících na straně prodávajícího, je prodávají povinen 
nabídnout náhradou obdobné zařízení s minimálně stejnými parametry definovanými v příloze 
této smlouvy, nebo lepšími. Kupující se oprávněn se rozhodnout, zda takové zařízení akceptuje, 
nebo odstoupí částečně či zcela od dané dílčí smlouvy uzavřené akceptací objednávky zaslané 
na základě této rámcové smlouvy. 

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupující uhradí prodávajícímu cenu za řádně a včas dodané zboží bankovním převodem na 
bankovní účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu (dále také ,,faktury"). 
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od dne jeho doručení kupujícímu. 

4.2. Cena za poskytnutí jednotlivých dodávek zboží bude odpovídat vždy konkrétní písemné 
objednávce, a to na základě nabídkové ceny prodávajícího. Takto stanovená kupní cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle konkrétní 
písemné objednávky. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na dopravu, balení, 
případné pojištění a náklady na vytvoření potřebných faktických a právních podmínek pro 
dodání zboží a jakékoliv další související náklady a výdaje spojené s dosažením účelu této 
smlouvy včetně rizik změny kurzu měny či cla. 

4.3. Celková cena zboží za předpokládaný počet kusů, uvedená v příloze č. 1 smlouvy, činí: 

Cena v Kč bez DPH: 15 704 860,00 

Samostatně DPH: 3 298 020,60 

Cena celkem včetně DPH: 19 002 880.60 

4.4. Ceny jednotlivých položek uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou vztaženy k devizovému kurzu 
USD vůči CZK (resp. EUR vůči CZK) vyhlašovanému českou národní bankou k datu podání 
nabídky. V případě, že k datu potvrzení objednávky Prodávajícím dojde ke změně kurzovního 
poměru obou měn o více než 5 % oproti kurzu k datu podání nabídky, mohou být ceny zboží v 
Kč bez DPH ve faktuře zvýšeny - přepočítány dle kurzu ke dni vystavení faktury. V případě, že 
k datu potvrzení objednávky Prodávajícím dojde ke změně kurzovního poměru obou měn o více 
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než 5 % oproti kurzu k datu podání nabídky, musí být ceny zboží v Kč bez DPH ve faktuře 
sníženy - přepočítány dle kurzu ke dni vystavení faktury. 

4.5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy. 

4.6. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

4.7. Daňové doklady budou doručovány Kupujícímu na elektronickou adresu  
Každá faktura bude obsahovat v textu plnění evidenční číslo smlouvy Kupujícího a ID veřejné 
zakázky. Faktura se považuje za zcela uhrazenou okamžikem odepsání celkové fakturované 
částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. 

4.8. Každá faktura musí být označena číslem smlouvy a IO veřejné zakázky. V případě, že je nákup 
zboží hrazen z prostředků operačního programu Evropské unie, musí být faktura označena 
názvem a registračním číslem daného projektu. 

4.9. Kupující bude oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení 
fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě nebo objednávce, 
případně bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu 
prodávajícího v rozporu s touto smlouvou nebo objednávkou, anebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně. U vrácené faktury musí kupující vyznačit důvod vrácení. Prodávající je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Kupujícímu vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

4.10. Změnu bankovního spojení a čísla účtu prodávajícího bude možno provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným kupujícímu, 
nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být ze strany kupujícího potvrzeno, a 
to podepsáním osobou (osobami) oprávněnou k podpisu smlouvy. 

4.11. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu 
kupujícího nejpozději v den splatnosti faktury. 

V. Postup při uzavírání dílčích kupních smluv

5.1. Smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných podle rámcové smlouvy budou uzavírány na 
základě výzev kupujícího k poskytnutí plnění předaných prodávajícímu v elektronické podobě e
mailem nebo v listinné podobě na adresu prodávajícího, tato výzva - objednávka je návrhem na 
uzavření smlouvy s technickými podmínkami a obchodními podmínkami definovanými 
rámcovou smlouvu. Bližší podmínky objednávky stanovuje bod 5.2 této smlouvy. Prodávající 
přijeti objednávky potvrdí nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, toto potvrzeni 
je přijetím návrhu smlouvy. 

5.2. Kupující v objednávce v souladu s bodem 5.1 uvede nejméně: 

a) název rámcové dohody, včetně označení příslušné části veřejné zakázky,

b) označení a identifikační údaje kupujícího a prodávajícího,

c) identifikace konečného příjemce v rámci Jihočeské univerzity Uméno a příjmení
objednávajícího, místo dodání) vč. uvedení kontaktní osoby pro převzetí,

d) určení konkrétních dodávek zboží (určení zařízení dle přílohy č. 2 smlouvy),

e) požadované množství,

f) v případě, že bude dodávka uskutečněna pro projekty financované z Evropské unie, bude
na objednávce uveden název a registrační číslo projektu, ze kterého je dodávka hrazena.

5.3. V případě, že výzva - objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající 
výzvu nepotvrdí, neodkladně upozorní kupujícího na nedostatky objednávky a poskytne 
kupujícímu součinnost nezbytnou pro odstranění závad. 

5.4. Zboží bude prodávajícím dodáno s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a 
licenčními dokumenty pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním 
výrobcem. Prodávající je povinen kupujícímu se zbožím dodat také návody v českém jazyce, 
jsou-li nutné pro používání zboží. 
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5.5. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá technickým podmínkám specifikovaným 
v příloze č. 2 smlouvy. 

VI. Místo, doba plnění a dodací podmínky

6.1. Místem plnění je sídlo Jihočeské univerzity a všech jejích fakult a pracovišť. Místo plnění bude 
vždy blíže specifikováno v konkrétní objednávce. 

6.2. Lhůta pro dodání zboží činí maximálně 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.3. Konkrétní den a hodinu dodání zboží je prodávající povinen avizovat nejméně dva pracovní dny 
předem e-mailem kontaktní osobě kupujícího uvedeného v objednávce. Nesplní-li prodávající 
tuto povinnost, není kupující povinen neavizovanou dodávku převzít (není v takovém případě 
v prodlení s převzetím zboží). Kupující není povinen převzít částečné plnění (pokud prodávající 
dodá ze souboru zboží jen část) a není v takovém případě v prodlení s převzetím. 

6.4. Prodávající je oprávněn zboží dodat i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 6.2 této smlouvy. 
V takovém případě bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to 
nejpozději 24 hodin před realizací dodávky. 

6.5. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu kupujícím, kterým kupující stvrzuje shodu 
počtu balíků zboží s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech. Kupující není povinen 
provést prohlídku zboží za účelem zjištění zjevných vad při převzetí. 

6.6. Kupující provede prohlídku zboží za účelem zjevných vad do 5 pracovních dnů od převzetí. 
Kupující provede kontrolu množství, druhu, typu a jakosti dodaného zboží. Pokud kupující v této 
lhůtě u prodávajícího nereklamuje zjevné vady převzatého zboží, má se za to, že zboží je 
dodáno v souladu s objednávkou a smlouvou a nemá zjevné vady. V opačném případě nedošlo 
k řádnému dodání zboží bez vad a prodávající je povinen zajistit na své náklady nápravu tak, 
aby dodané zboží bylo v souladu se smlouvou, tj. zejména zajistí odvoz nevyhovujícího zboží a 
dodání zboží v souladu se smlouvou. 

6.7. Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení 
originálních obalů od dodaného zboží, a z toho 'důvodu není povinen tyto obaly skladovat. 
Prodávající zajistí na vlastní náklady jejich odvoz a likvidaci, bude-li k tomu kupujícím vyzván. 

6.8. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na každou jednotlivou objednávku kupujícího. 

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi 
předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. 
Záruční doba na zboží činí minimálně 24 měsíců. Konkrétní požadavek na délku záruční doby 
jednotlivých položek předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 smlouvy - Specifikaci předmětu 
plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím. Práva 
z odpovědnosti za vady a ze záruky uplatňuje kupující reklamací. Po dobu mezi doručením 
reklamace vady prodávajícímu a podpisem kupujícího na protokol o odstranění vady, se běh 
záruční doby staví. 

7.2. Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží dodané a předané podle této smlouvy je ke dni 
dodání plně funkční. 

7.3. Bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku zboží 
pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků; dostupnost 
servisního technika bude v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod. Místem pro převzetí zboží určené 
k servisnímu zásahu je místo, kde se zboží v okamžiku výskytu vady nachází, případně místo, 
které určí kupující po dohodě s prodávajícím. 

a. E-mail pro servisní zásah: 

b. Kontaktní mobilní telefon: 
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7.4. Prodávající se zavazuje k zahájení servisního zásahu u kupujícího v místě dle bodu 7.3. 
v pracovních dnech a v pracovní době nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. 
Výjezd technika i odstranění závad v rámci záruky jsou bezplatné. 

7.5. Jestliže v průběhu záruční doby vyjde najevo vada dodaného zboží, uplatní kupující u 
prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, 
požadavek na odstranění vady zboží. I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady nebo 
informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. V případě, že 
stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na dodaném zboží nejméně potřetí či vznikne-li na 
dodaném zboží v průběhu záruční doby více než pět vad, má kupující právo požadovat 
odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od konkrétní kupní smlouvy, i když je 
poslední vzniklá vada odstranitelná opravou. Jde-li o vadu, která činí zboží nepoužitelným, má 
kupující též právo odstoupit v dané části od smlouvy. Reklamovanou vadu je prodávající 
povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Neodstraní-li 
prodávající vadu v uvedené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 2% z kupní ceny reklamovaného zboží, nejméně však 100,- Kč, za každý den prodlení 
s odstraněním vady. Přesáhne-li zpoždění s odstraněním vady 10 dnů, má prodávající právo na 
výměnu zboží za nové. Výměnu je prodávající povinen provést do 25 dnů od uplatnění 
reklamace. Nesplní-li tuto povinnost, je kupující oprávněn odstoupit v této části od konkrétní 
kupní smlouvy a účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny reklamovaného 
zboží. Zboží k opravě vrací prodávající kontaktní osobě kupujícího v místě dle bodu 7.3. 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.6. Kupující má při uplatnění vad právo zvolit si některou z těchto možností nápravy: 

• odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;

• odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná;

• přiměřenou slevu ze sjednané ceny;

• odstoupením od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady. 

7.7. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním 
kupujícího anebo způsobené vyšší mocí. 

VIII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění 
ujednané podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. Výše 
úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§1970 občanského zákoníku a Nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb.) v platném znění. 

8.2. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu: 

• za každý byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky smluvní pokutu ve
výši 500 Kč,

• za každý byť i započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční době 0,5
% z nabídkové ceny zařízení,

• bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které prodávající nezavinil, je kupující oprávněn
smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti prodávajícího.

Kupní cenou se dle tohoto odstavce rozumí cena za dodávané zboží na základě konkrétní výzvy 
k plnění/objednávky. 

8.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z odpovědnosti za vady. 

8.4. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 
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8.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně 
z této smluvní pokuty. 

IX. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců nebo do doby vyčerpání finančního rámce, který 
je dán předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, pokud by tento stav nestal před uplynutím 
24 měsíců. Po tuto dobu může kupující prodávajícímu zadávat veřejné zakázky za podmínek 
této rámcové smlouvy. 

9.2. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících ze zákona 
nebo při podstatném porušení povinností dle této smlouvy. Podstatným poručením povinností 
prodávajícího dle této smlouvy se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností 
prodávajícího: 

a. překročení sjednaného termínu plnění nejméně jedné veřejné zakázky zadané podle
rámcové smlouvy o nejméně 5 kalendářních dnů,

b. překročení sjednaného terminu plnění nejméně tří veřejných zakázek zadaných podle
rámcové smlouvy o nejméně 3 kalendářní dny,

c. neposkytnutí plnění nejméně jedné zakázky zadané podle rámcové smlouvy.

V pochybnostech pl,atí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně 
třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence. 

9.3. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit, ohrozí�li nebo zmaří-li prodávající realizaci 
dodávky nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy 
odstoupit, patří zejména: 

a) prodlení v dodávce převyšující dobu 10 kalendářních dnů,

b) prodlení prodávajícího se zahájením nástupu k odstranění vady převyšující 7 kalendářních
dnů,

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při
provádění realizace dodávky,

d) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek byl
prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku
majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení,

e) vady dodávky, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem,

f) další důvody stanovené zákonem.

9.4. Za soustavné porušování podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění 
dodávky se považuje třetí méně závažné porušení výše uvedených podmínek, byl-li prodávající 
nejméně dvakrát písemně kupujícím na porušení podmínek upozorněn. 

9.5. Za zvláště hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění 
dodávky se považuje zejména jednání prodávajícího, při němž může být ohroženo: 

dokončení dodávky řádně a včas, 

zdraví a bezpečnost pracovníků provádějících dodávku. 

Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých 
podmínek při provádění dodávky se považuje rovněž jednání pracovníků prodávajícího, za 
která mohou být příslušnými orgány státní správy uloženy pokuty či jiné sankce. 

9.6. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité 
vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění 
se ukáže nepravdivým. 

9.7. Kupující je oprávněn z důvodu, nebudou-li mu poskytnuty dotační prostředky, ze kterých má být 
provedena úhrada ceny za dodávku předmětu plnění, odstoupit od této kupní smlouvy. 
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9.8. Pokud kupující tohoto práva využije, prodávající nemá právo na náhradu ušlého zisku ani 
nákladů, jež mu v souvislosti s uzavřením smlouvy, plněním dle ní a v souvislosti s odstoupením 
kupujícího od ní vznikly. Prodávající má právo pouze na úhradu plnění, které kupujícímu poskytl 
před odstoupením od smlouvy. 

9.9. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou stran, k jejíž platnosti se vyžaduje písemná forma. 

X. Ostatní ujednání

10.1. Vlastnictví se na kupujícího převádí předáním dodávky; v případě přepravy vlastnické právo 
nabývá kupující, jakmile získá oprávnění zásilkou nakládat. Nebezpečí nahodilé zkázy na 
kupujícího přechází týmž okamžikem. 

10.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých vzájemných závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
této Smlouvy. 

10.3. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou 
označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě 
ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

10.4. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají i oznámení učiněná 
elektronickou poštou na dohodnuté elektronické adresy. 

10.5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci 
programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel 
pro publicitu v rámci OP VVV a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného 
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech a 
výstupech vztahujících se k dané zakázce. 

10.6. Prodávající bere dále na vědomí, že stejně jako Kupující je povinen uchovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k předmětné zakázce minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení 
dále jen OP VVV. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (a případně i další 
kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání 
přístup. 

10.7. Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu všech dokladů. 

10.8. Prodávající se zavazuje spolupracovat s Kupujícím při zajišťování výše uvedených povinností 
odpovídajícím způsobem a s řádnou pečlivostí. 

10.9. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu OP 
VVV, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů). 

10.10. Prodávající je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek strukturálních fondů EU 
na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s dílem (nevztahuje se na interní 
účetní dokumentaci apod.). Tyto povinné prvky publicity sdělí a poskytne prodávajícímu na 
vyžádání kupující. 

10.11. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním 
smlouvy. 

10.12. Pokud mají jednotlivá zařízení vlastní záruční list či jiné dokumenty, platí pravidla a informace 
v nich uvedená v těch bodech, ve kterých se nevylučují s ustanovením této smlouvy. 

10.13. Prodávající akceptuje právo kupujícího otevírat pracovní PC stanice a měnit jejich konfigurace i 
bez předchozího projednání s prodávajícím, toto jednání kupujícího nebude mít vliv na záruky 
dle této smlouvy. 

10.14. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo 

7 



••• 
•• 

Jihočeská univerzita 
v Ceských Budějovicích 
University of South Bohemia 
in České Budějovice 

prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 
písemného číslovaného dodatku. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

11.3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž obdrží 2 vyhotovení kupující a 2 
vyhotovení prodávající. 

11.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i 
všeobecné podmínky prodávajícího pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy 
platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvním ujednáním učinily. 

11.5. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany 
řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této 
smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v místě sídla kupujícího. 

11.6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě tohoto zadávacího řízení, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. 

11.7. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace 
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva 

KUPUJÍCÍ: 

V českých Budějovicích dne: .. f..f.f .. �pf j 

PRODÁVAJÍCÍ: 

V českých Budějovicích, dne .. f � �f? 

JIHOČESKA UNIVERZlíTA 
V ČESK'l'{ H 1H DĚJOVICÍCH 

HLf(fCI�AT 
1.'h�!\11;()\'�kj 51�-t 

370 05 CcSkc íJL.Jé:jo,ice 

(3) 

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

Ing. Petr Kokoř, �i I Beták 

KOstax rs)

...,.......,.. ....... -.s.r.o. 

V Nezvala22 370 06ččeské BudějoviceDl CZ60850353 
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet upravený 3 

---

30 370 
1955 325 
2630 10 
1950 150 
1800 60 

1 TB 935 100 
2 TB 1380 100 
4 TB 3080 40 

290 46 
385 265 
160 95 
255 200 
80 80 

h end I 11580 338 
OEM licence Windows I 1955 280 

2630 58 
1805 130 
4925 40 
290 75 
385 258 
160 11 O 

2955 60 
2275 80 

Přidáni dalšího HDD do sestavy 1 TB 935 120 
Přidání dalšího HDD do sestavy 2 TB 1380 128 
Přidání dalšího HDD do sestavy 4 TB 3080 40 
�tečka paměťových karet interní 200 65 
Optická mechanika 255 200 
Sluchátka 80 70 

Stanice PC C - All-in-one I 14750 65 
OEM licence Windows 1 1955 63 

2630 2 
1870 31 
1805 32 

3 822 100,00 Kč 802 641,00 Kč 
635 375,00 Kč 133 428, 75 Kč 

26 300,00 Kč 5 523,00 Kč 
292 500,00 Kč 61 425,00 Kč 
108 000,00 Kč 22 680,00 Kč 

93 500,00 Kč 19 635,00 Kč 
138 000,00 Kč 28 980,00 Kč 
123 200,00 Kč 25 872,00 Kč 

13 340,00 Kč 2 801,40 Kč 
102 025,00.Kč 21 425,25 Kč 

15 200,00 Kč 3 192,00 Kč 
51 000,00 Kč 10 710,00 Kč 

6 400,00 Kč 1 344,00 Kč 

3 914 040,00 Kč 821 948,40 Kč 
547 400,00 Kč 114 954,00 Kč 
152 540,00 Kč 32 033,40 Kč 
234 650,00 Kč 49 276,50 Kč 
197 000,00 Kč 41 370,00 Kč 

21 750,00 Kč 4 567,50 Kč 
99 330,00 Kč 20 859,30 Kč 
17 600,00 Kč 3 696,00 Kč 

177 300,00 Kč 37 233,00 Kč 
182 000,00 Kč 38 220,00 Kč 
112 200,00 Kč 23 562,00 Kč 
176 640,00 Kč 37 094,40 Kč 
123 200,00 Kč 25 872,00 Kč 

13 000,00 Kč 2 730,00 Kč 
51 000,00 Kč 10 710,00 Kč 

5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 

958 750,00 Kč 201 337,50 Kč 
123 165,00 Kč 25 864,65 Kč 

5 260,00 Kč 1 104,60 Kč 
57 970,00 Kč 12 173,70 Kč 
57 760J)O_ Kč __ 1 1_129,60_1S_č 

-

4 624 741,00 Kč 
768 803,75 Kč 

31 823,00 Kč 
353 925,00 Kč 
130 680,00 Kč 
113 135,00 Kč 
166 980,00 Kč 
149 072,00 Kč 

16 141,40 Kč 
123 450,25 Kč 

18 392,00 Kč 
61 710,00 Kč 

7 744,00 Kč 

4 735 988,40 Kč 
662 354,00 Kč 
184 573,40 Kč 
283 926,50 Kč 
238 370,00 Kč 

26 317,50 Kč 
120 189,30 Kč 

21 296,00 Kč 
214 533,00 Kč 
220 220,00 Kč 
135 762,00 Kč 
213 734,40 Kč 
149 072,00 Kč 

15 730,00 Kč 
61 710,00 Kč 

6 776,00 Kč 

1 160 087,50 Kč 
149 029,65 Kč 

6 364,60 Kč 
70 143,70 Kč 
69 889,60 Kč 



rozpočet upravený 3 

---

Změna klávesnice na bezdrátovou klávesnici 
na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Cena celkem bez DPH 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
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in české Buděiovice 

935 I 32 
170 I 31 

2505 I 32 
o I 51 

260 I 31 
385 I 61 
160 I 3 
80 I 10 

2155 200 
195 170 

2595 350 
250 218 

3195 150 
280 150 

3195 100 
280 100 

4950 30 
250 25 

7410 34 
250 31 

7410 25 
250 25 

29 920,00 Kč 
5 270,00 Kč 

80 160,00 Kč 
0,00 Kč 

8 060,00 Kč 
23 485,00 Kč 

480,00 Kč 
800,00 Kč 

431 000,00 Kč 
33 150,00 Kč 

908 250,00 Kč 
54 500,00 Kč 

47_§) 25_Q,OO __ Kč 
4�00Q,OO _Kč 

31�50Q,OO 1$č 
28 000,00 Kč 

148 500,00 Kč 
6 250,00 Kč 

251 940,00 Kč 
7 750,00 Kč 

185 250,00 Kč 
6 250,00 Kč 

6 283,20 Kč 36 203,20 Kč 
1 1_Q6,7_Q K� 6 376,70 Kč 

16 833,60 Kč 96 993,60 Kč 
0,00 Kč 0,00 Kč 

1 692,60 Kč 9 752,60 Kč 
4 931,85 Kč 28 416,85 Kč 

100,80 Kč 580,80 Kč 
168,00 Kč 968,00 Kč 

90 510,00 Kč 521 510,00 Kč 
6 961,50 Kč 40 111,50 Kč 

190 732,50 Kč 1 098 982,50 Kč 
11 445,00 Kč 65 945,0Q_Kč 

100 64?,50 _Kč 57_9 89l,5Q_ Kč 
8 820,00 Kč 50 820,00 Kč 

67 095,00 Kč 38§__p9J,OO_ IS_č 
5 880,00 Kč 33 880,00 Kč 

31 185,00 Kč 179 685,00 Kč 
1 312,50 Kč 7 562,50 _Kč 

52 907,40 Kč 304 847,40 Kč 
1 627,50 Kč 9 377,50 Kč 

3� 902,50_Kč 2?4 152,50 Kč 
1 312,50 Kč 7 562,50 Kč 

15 704 860,00 Kčl 3 298 020,60 Kčl 19 002 880,60 Kč 
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Pokyny pro vyplnění:Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna. 
Ve sloupci "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení. 
Ve sloupci "Splněno" uveďte ANO či NE zda je splněn minimální požadavek zadavatele. V případě nesplnění minimálního požadavku 
zadavatele bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. 

Vstupní a výstupní porty 

CPU o výkonu min. 5900 bodů v programu Passmark CPU Mark 
SSD 240MB 
Min. 8GB, DDR4-2133 
Integrovaná, výstup na 2 monitory (D-SUB a HDMI 1.4, místo portu HDMI 1.4 lzei•� 
nabídnout port DisplayPort, ale v ceně sestavy musí být dodán kabel s redukcí DP
HDMI min. délky 1,5m) 
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 MbiUs, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora 
standardu 802.1x 
Integrovaná (oddělený jack sluchátka a mikrofon) 

Min. 6x USB(z toho min. 2x USB 3.0A vpředu skříně a max. 2x USB 2.0) 
Min. 1x analogový VGA D-SUB a 1x HDMI 1.4 

CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, klasické rozložení kláves šipek, 
kompatibilní se základní sestavou 
Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou 
MS Windows® 1 O (64 bit 

dné rozšíření 

Uzamčení case ke korpusu stolu. 
Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslováni BIOSu, 
zakázaní zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a 
den, podpora WakeOnLan 
Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do 
konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záručnl 
opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným 
způsobem. 

provádění záručního servisu al Jedno kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé CR, servisní střediska pokrývajíci 
celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. 

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní 
dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musl 
umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané 
sériové číslo zařízení 

....,
""'

x 

Intel Gore i3 7100 5915b 
256GB PCle NVMe Solid State Dríve 
8GB (1x8GB) DDR4 2400 UDIMM NECC Unbuffered Merno, Ano 

Ano 

Ano 

Ano 
Ano 

HP VGA Port, HP DisplayPort to HDMI 4K Adapter Ano 

USB Business Slim Wired Keyboard CZECH-SK Ano 
USB 1 OOOdpi Laser WRD Ano 

Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 

HP Keyed Cable Lock 10mm Kit Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 



� 

a procesoru na 
Změna paměti na 16 GB 
Přidáni dalšího HDD do sestavy 1 TB 
Přidáni dalšího HDD do sestavy 2 TB 
Přidáni dalšího HDD do sestavy 4 TB 

Microsoft Windows - plná verze, CZ 

Jihofeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

CPU o výkonu min. 7000 bodů v programu Passmark CPU Mark 
DDR4-2133 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 

Změna klávesnice na klávesnici se čtečkou jCZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou 
smart karet s integrovanou čtečkou smart karet 

Min. 60 měsíců 
'itelné přes jack 3

L
5mm či USB, min. 2,5 W RMS 

Intel Gore i5 7500 7Gen 3.4 2400MHz Quad Gore CPU 8095b Ano 
RAM 16GB (1x16GB) DDR42400 NECC UNB 

HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5in 2nd Ano 
2TB 7200RPM SATA-6G 3.5in 2nd 
TOSHIBA HDD 4TB, SATA Ill, 7200 rpm :Ano 

Ano 
Ano 
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Jihočeská univerzita � ... 7'"�-
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
i" české Budějovice 

Pokyny pro vyplnění: Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna. 
Ve sloupci "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označeni. 
Ve sloupci "Splněno" uveďte ANO či NE zda je splněn minimální požadavek zadavatele. V případě nesplnění minimálního požadavku 
zadavatele bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plněni. 

Počet interních pozic pro HDD 
Počet pozic pro 5,25" mechaniky 
Počet PCI slotů 
Počet PCle x1 slotů 
Počet PCle (x16) slotů 
Zdroj 

Min. 8 GB, DDR4 -2133 8GB {1x8GB} DDR4 2400 UDIMM NECC Unbuffered Merno 
Min. 2 volné sloty pro rozšíření RAM Ano 
možnost celkového osazeni až 32 GB RAM Ano 
integrovaná, připojeni 2 monitorů Ano 
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, Ano 
integrovaná Ano 
Min. 8x USB(z toho min. 2x USB 3.0A vpředu skříně a max. 2x USB 2.0) Ano 
Min. 1x analogový VGA (D-Sub). Min. 2x digitální (HDMI/DisplayPort 
HDMI/DisplayPort nebo DVI). HP VGA Port, 2x DP na desce Ano 
Min. 1x serial port ' HP Interna! Serial Port/ PS/2 Ports Ano 
CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou ' USB Business Slim Wired Kevboard CZECH-SK Ano 
Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou ' USB 1000dol Laser Meuse Ano 
Vestavěná technologie TPM 2, možnost zaheslování BIOSu ' Ano 
MS Windows® 10 (64 bit), Linux • Ano 
Bez operačního systému • Ano 
Minitower Ano 
45 X 42 X 20 : 33 8 l< 27 4 X 17 Ano 
2x n• IAno 
1x n• IAno 
1x n• IAno 
1x n• IAno 
2x n• IAno 
Splňující normu EnergyStar 5.2 Ano 
Uzamčeni case ke korpusu stolu HP Ke ed Cable Lock 10mm Kit Ano 
Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, 
zakázaní zvolených portů SATA, možnost automatického zapnutí ve zvolený čas a 
den 
Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do•• 
konce následujícího pracovního den po nahlášeni závady v místě instalace. ZáručnJ 
opravu realizovat pomoci stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným 
způsobem. 

Ano 

Ano 
prováděni záručního servisu alJediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé CR, servisní střediska 

pokrývající celé území CR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím 
Internetu. Ano 

� 

·1
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Jihočeská univerzita 

!Změna paměti na 16 GB I 
!Změna paměti na 32 GB I 

v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní 
dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musíl 
umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané, 
sériové číslo zařízení 

Microsoft Windows - plná verze, CZ 
DDR4-2133 
DDR4-2133 

Změna klávesnice na klávesnici 
smart karet 
Změna klávesnice na klávesnici se čtečkou ICZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou 
smart karet s integrovanou čtečkou smart karet 

!Rozšíření záruky na 60 měsíců 
- . . . . 

Min. 60 měsíců 

Ano 
Ano 

Ano 

,o 
10813b !Ano 

min. 2x repro připojitelné přes jack 3,5mm či USB, min. 2,5 W RMS 
Změna procesoru na: CPU o výkonu min. 10000 bodů v programu Passmark CPU Mark 
San 
P1 
Samostatná grafická karta 
Přidání dalšího HDD do sestavy 1 TB 
P1 Přidání dalšího HDD do sestavy 2 TB 
P1 Přidání dalšího HDD do sestavy 4 TB 

tečka paměťových karet interní 
I Optická mechanika ] 

VGA o výkonu min. 4800 bodů v programu Passmark G3G Mark 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
Formáty: SD/SDHC, MMC, CF, MD, MS, SM, xD 
DVD-RW-SATA3 

A) 
A) 
A) 

HDD 2TB 7200RPM SATA-6G 3.5in DO 2TB 7200°" 
TOSHIBA HDD 4TB, SATA Ill, 7200 rpm f TOSHIBA HDD 4T 
SD 4 Card Reader 
9.5mm DVD-Writer G3 800/600 TowerDVD - A) 

C) !Příslušenství j j Sluchátka I IC-TECH sluchátka s mikrofonem MHS-123, černá ] 
A) - minimální požadovaná hodnota, nabízená komponenta muže mít vyšší, než požadované hodnoty 
B) · maximální požadovaná hodnota. nabízená komponenta může mít nižší. než požadované hodnoty 

C) - nutná hodnota, nabízená komponenta musí mít požadovanou hodnotu 

Ano 

Ano 

�o 

Ano 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovícfch 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Pokyny pro vyplnění: Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna. 
Ve sloupci "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení. 
Ve sloupci "Splněno" uveďte ANO či NE zda je splněn minimální požadavek zadavatele. V případě nesplnění minimálního požadavku 
zadavatele bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. 

Optická mechanika 
Příslušenství 
Klávesnice USB 
Myš USB 
SW kompatibilita 
Operační systém 
Provedení chassis 
Počet interních pozic pro HDD 
Zdroj 
LCD, velikost úhlopříčky 

Svítivost 
Technol<Jg_ie 
Mechanické zabezpečení 
BIOS Management 

CPU o výkonu min.5000 bodli v programu Passmark CPU Mark 
240 GB SSD 
Min. lx 8GB, DDR4 
Integrovaná, výstup na 1 monitor 
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora 

Integrovaná 
Min. 4x USB (2x USB 3.0A + 2x USB 2.0A z boku skříně) 
Min. 1x analogový VGA (D-Sub). Min. 2x digitální (HDMI/DisplayPort nebo DVl)/•1 
alternativně lze nabídnout min. 2x digitální (HDMI/DisplayPort nebo DVI) a redukce 
na analogový VGA port v ceně sestav 
DVD+/- RW 
Sluchátka 
CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou 
Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou 
MS Windows® 10 (64 bit), Linux 
Bez operačního systému 
AIHn-one 
lx 
Splňující normu EnergyStar 5.2 
23", IPS, rozlišení 1920 x 1080 
600:1 
Max. 25 ms 
250 cd/m2 
LED podsvícení 
Uzamčení case ke korpusu stolu 
Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, 

V 
__ _._ ___ ,._ ____ _ ,_1, __ ____ _ __ ,._, 

Min. 36 měsícO, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do 
konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záručnl 
opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným 

záručního servisu a !Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývajíc, 
celé území ČR, možnost sledování servisních reportO prostřednictvím Internetu. 

"'
t;.v

Q. 

;j 

256GB PCle NVMe Solid State Drive Ano 
8GB {!x8GB) DDR4 2400 SODIMM Memory Ano 

Ano 

Ano 
Ano 
Ano 

lx DP, lx HDIIIII+ DP to VGA adapter Ano 
Ultraslim DVDROM 800 G3 Ano 

Ano 
USB Business Slim Wired Key_board CZECH-SK Ano 
USB lOOOdp_i Laser Meuse Ano 

Ano 
Ano 
Ano 
Ano 

Ano 
Ano 
Ano 

Ano 
Ano 
Ano 

HP Key_ed cable lock 10mm kit Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

., 
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Jihočeská univerzita 

Full licence Windows

Změna procesoru na: 
Změna paměti na 16 GB
Změna HDD na 1 TB 
Rozšířeni síťového připojeni 
Rozšířeni o dotykový display 
Rozšíření o integrovanou kameru
Změna klávesnice na bezdrátovou 
klávesnici 
Rozšíření záruky na 60 měsíců 

Reproduktory -= 
!Příslušenství ] 

v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní••' 
dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu 
musí umožňovat stahování ovladač(! a manuál(! z internetu adresně pro konkrétn 

Microsoft Windows - plná verze, CZ

CPU o výkonu min. 7000 bodů v programu Passmark CPU Mark

DDR4-2133 
HDD s rozhraním SATA 3, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache 
Wi -Fi 802.11 g/n,ac, Bluetooth 4,2 
Ano 
Ano 
CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou 

Min. 60 měsíců 

min. 2x repro připojitelné přes jack 3,5mm či USB, min. 2,5 W RMS
Sluchátka 

C) 

A) 

A) 

A) 

A) 

C) 

C) 

A) 

A) 

A) 

C) 

Windows Horne 10 32-bit/64-bit Czech USB 

Intel Care iS 7500 7Gen 3.4 2400MHz Quad Care CPU 8095b 
16GB (lx16GB) DDR42400 SODIMM Memory
1TB 7200RPM 2.Sin
Intel 8265 ac 2x2 +Bluetooth 4.2 WW non-vPro
HP EliteOne 800 G3 23.8 inch Touch All-in-One Business PC
kamera v základní části

HP Wireless (Link-S) Keyboard

HP S year Next Business Day Onsite Desktop Only Hardware Support
GENIUS repro SP-HF 160, 2.0, 4W RMS, USB

!C-TECH sluchátka s mikrofonem MHS-123, černá
A) - minimální požadovaná hodnota. nabízená komponenta může mít vyšši. než požadované hodnoty
B) - maximální požadovaná hodnota. nabízená komponenta může mit nižši. než požadované hodnoty

C) - nutná hodnota. nabízená komponenta musí mít požadovanou hodnotu

Ano 

Ano 
Ano
Ano 
Ano
Ano 
Ano 

Ano

Ano 
Ano
�"O 
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Jihočeská univerzita 

!LCD monitory

v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Pokyny pro vyplnění: Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna. 
Ve sloupci "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.
Ve sloupci "Splněno" uveďte ANO či NE zda je splněn minimální požadavek zadavatele. V případě nesplnění minimálního
požadavku zadavatele bude nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.

24" LCD monitor B 

Max. 8 ms 
200 cd/m2 
LED podsvícení 
pozorovací úhly (horizontálně/v�rtikálně) min. 110°/75° 

Min. vstup: VGA D-SUB a digitální HDMI 1.4, včetně digitálního propojovacího kabelu. 

Sklopný 
Ne 
Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději d<>••' 

Max. 5 ms 
250 cd/m2 
IPS, LED podsvícení 
Min 170° (vertikálně) a min 170° (horizontálně) 

Min. vstup: VGA D-SUB a digitální HDMI 1.4, včetně digitálního propojovacího kabelu. 

Sklopný 
Ne 
Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do••' 

"'� 

?'ý" 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

digitální kabel součástí balení ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

digitální kabel součástí balení ANO 

ANO 

-

'I 
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Max. 5 ms 
250 cd/m2 
IPS, LED podsvícení 
Mil'l_ 170° (vertikálně) a nii_r1_1_ 70° (horizontálrlěl 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Analogový VGA (D-Sub) a digitální (HDMI/DisplayPort/DVI) vstup. 
stanicí. včetně digitálního propojovacího kabelu. 
2x USB 
Výškově nasjavitelný stojan 
Otočný do stran (min. o 45°) 
Sklopný 
Ne 

Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do 
konce následujícího pracovního dne po nahlášeni závady v místě instalace. Oprava 
mo_ri_itoru výměnným způsobem. 

Max. 5 ms 
250 cd/m2 
IPS, LED podsvícení 
Min 170° (vertikálně) a min 170° (horizontálně) 
Digitální (DisplayPort) a digitální (HDMI/DVI) vstup. Kompatibilní s PC stanici, včetně 
digitálního propojovacího kabelu. 
min. 2x USB 3.0 
Výškově nastavitelný. stojan 
Otočný do stran (min. o 45°) 
Skloe_ný 
Ne 

Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do•• 
konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava 
monitoru výměnným způsobem. 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

diQitální kabel součásti balení ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 



Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění upravená 3 

••• 
•• 

Jihočeská univerzita 

Velikost úhlo�čky 
Kontrastní poměr - dynamický 
Odezva 

27" LCD monitor C 

Velikost úhlopříčky 

27", rozlišení min. 1920 x 1080 
5000:1 
Max. 7 ms 
250 cd/m2 
LED p_odsvícenf 
pozorovací_ úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° 

v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in České Budějovice 

Analogový VGA (D-Sub) a digitální (HDMI/DisplayPort/DVI) vstup. 
stanicí, včetně digitálního propojovacího kabelu. 
2xUSB 
Výškově nastavitelný stojan 
Otočný do stran 
Sklop_ný 
Ne 

Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do 
konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava 
monitoru výměnným způsobem. 

Max. 7 ms 
300 cd/m2 
LED p_odsvícení 
pozorovací ú_hly_ {horizontálně/v�ikálně) min. 178°/178' 
Analogový VGA (D-Sub) a digitální (HDMI/DisplayPort/DVI) vstup. 
stanicí, včetně digitálního propojovacího kabelu. 
min. 2x USB 3.0 
Výškově nastavitelný stojan 
Otočný do stran 
Sklopný 
Ne 

Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do 
konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. 
monitoru výměnným způsobem. 

min. 

�.,, 

�6'� 

" 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

DVI A DisplavPort, digitální kabel součástáí balení ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

VGA, HDMI, DVI A DisplayPort, digitální kabel součástáí balení ANO 

4xUSB ANO 

130mm ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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5000:1 
Max. 7 ms 
250 cd/m2 
LED podsvíc�r,_í 

••• 
•• 

pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° 

digitální (DisplayPort) a digitální (DisplayPort/HDMI/DVI) 
stanicí, včetně digitálního propojovacího kabelu. 
min. 2x USB 3.0 
Výškově rl§_s_tavitelný stojan 
Qtočný do_ stran 
Sklopný 
Ne 

Jihočeská univérzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do•" 
konce následujícího pracovního dne po nahlášení závady v místě instalace. Oprava 
monitoru výměnným způsobem. 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN „ZÁKONA") 

I 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

I Název veřejné zakázky: I „Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU" 

i 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Obchodní firma nebo název / 
obchodní firma nebo jméno a Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
příjmení: 
Sídlo / místo podnikání / místo 
trvalého pobytu (příp. doručovací Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

adresa): 
IČO: 600 76 658 

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

Kontaktní osoba ve věcech , tel. + , e-mail: 
technických:  

Adresa profilu zadavatele: htt12s://www.�ordion.cz/nabidkaGORDION/12rofil/JihoceskaUn 
iverzita 

IO zakázky na profilu zadavatele: 27723 

Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení 
na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon"). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto 
zákonem. 

Kompletní zadávací dokumentace (dále ZD) je uveřejněna dálkovým a neomezeným přístupem 24 
hodin denně na výše uvedeném profilu zadavatele. 

I 3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném nadlimitním řízení. Veřejná zakázka je ve 
smyslu § 18 zákona rozdělena na 2 části. 

Část 1: Dodávka PC a monitorů 

Název CPV 
Počítače 30200000-1 
Počítačové monitory a konzoly 30231000-7 
Zařízení související s počítači 30230000-0 
Stolní počítač 30213300-8 

1 
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Část 2: Dodávka notebooků 

Název 
Přenosné počítače 
Periferní vvbavení 
Osobní počítače 
Zařízení souviseiící s počítači 

CPV 
30213100-6 
30232000-4 
30213000-5 
30230000-0 

I 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 29 000 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota části 1: 16 500 000,- Kč bez DPH 
Předpokládaná hodnota části 2: 12 500 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota každé jednotlivé části veřejné zakázky je stanovena jako maximální 
nabídková cena účastníka Zi:ldávacího řízení. 

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, bude-li celková nabídková cena bez DPH vyšší 
než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH pro každou jednotlivou část. 

I 5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Část 1: Dodávka PC a monitorů 

5.1.1. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka počítačů a monitorů. Kromě dodávek 
PC a monitorů zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby 
a servisu v záruční době. Součástí dodávky zařízení je i předání návodu k užívání a údržbě v 
českém jazyce. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v Návrhu rámcové 
smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. 

5.1.2. Předmět plnění je rozdělen do jednotlivých kategorií: 
• Stanice PC A - Low end
• Stanice PC B - High end
• Stanice PC D - All-in-one
• 22" LCD monitor
• 24" LCD monitor A
• 24" LCD monitor B
• 24" LCD monitor C
• 27" LCD monitor A
• 27" LCD monitor B
• 27" LCD monitor C

5.1.3. Specifikace předmětu plnění všech kategorií je přílohou zadávací dokumentace jako Příloha č. 

2 návrhu rámcové dohody - Specifikace předmětu plnění_PC, monitory. 

5.1.4. Dodavatel je povinen podat nabídku na všechny kategorie předmětu plnění, resp. na všechny 

položky položkového rozpočtu. 

5.1.5. Nabízený předmět plnění v rámci kategorie D) LCD monitory musí být kompatibilní 

s nabízeným předmětem v rámci kategorie A), B) a C). 
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5.2. Část 2: Dodávka notebooků 

5.2.1. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka notebooků. Kromě dodávek 
notebooků zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby a 
servisu v záruční době. Součástí dodávky zařízení je i předání návodu k užívání a údržbě v 
českém jazyce. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v Návrhu rámcové 
smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. 

5.2.2. Předmět plnění je rozdělen na jednotlivé položky: 
• Položka 1: Notebook 11,6" - 12,5", základní
• Položka 2: Notebook 11,6" - 12,5", pokročilý
• Položka 3: Notebook 13" -13,5", základní
• Položka 4: Notebook 13" -13,5", pokročilý
• Položka 5: Notebook 14", základní
• Položka 6: Notebook 14" pokročilý

• Položka 7: Notebook 15", základní
• Položka 8: Notebook 15", pokročilý
• Položka 9: Notebook 17", základní

• Položka 10: Notebook 17", pokročilý
• Položka 11 až 16: Dokovací stanice

5.2.3. Specifikace předmětu plnění pro všechny položky je přílohou zadávací dokumentace jako 
Příloha č. 2 návrhu rámcové dohody - Specifikace předmětu plnění_notebooky. 

5.2.4. Dodavatel je povinen podat nabídku na všechny položky předmětu plnění. 

5.3. Společná ustanovení pro obě části veřejné zakázky 

5.3.1. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem pro každou část veřejné zakázky samostatně. 

5.3.2. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním vybraným dodavatelem s tím, že v ní
budou konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění. 

5.3.3. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců počínaje podpisem. V této lhůtě bude 
zadavatel oprávněn zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na plnění 
dílčích dodávek specifikovaných v rámcové dohodě, a to vždy písemnou Výzvou -

objednávkou k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemným potvrzením 
této Výzvy - objednávky dodavatelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. 

5.3.4. Předmět plnění může být spolufinancován ze strukturálních fondů EU. 

I 6. TERMÍN A MÍSTO REALIZACE PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

6.1. Místo plnění 
Místem plnění veřejné zakázky jsou veškerá pracoviště Jihočeské univerzity v českých Budějovicích. 
Místo plnění konkrétních dodávek bude specifikováno v příslušné Výzvě - objednávce k dílčímu 
plnění. 

6.2. Termíny plnění 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanovuje následující termíny: 

zahájení plnění zakázky: Předpokládaný termín zahájení plnění je od 10/2017. Termín 

zahájení plnění se může lišit v závislosti na průběhu a délce trvání zadávacího řízení. 
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ukončení plnění veřejné zakázky: rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců 

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.1. Technické podmínky jsou promítnuty do specifikace předmětu plnění, popisu veřejné zakázky a 
požadavků, které mají být při plnění veřejné zakázky plně respektovány. Technické podmínky jsou 
dále promítnuty do návrhu rámcové dohody a jsou podrobně popsány v jejích přílohách. 

7.2. Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé 
vymezení předpokládané charakteristiky a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout i 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat 
technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci, resp. v jejich 
přílohách. 

I s. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

8.1. Obchodní a platební podmínky a další podmínky zadavatele jsou dány v Příloze č. 1 ZD - Návrhu 
rámcové dohody. 

8.2. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce doloží doplněný Návrh rámcové dohody pro tu část 
veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Návrh rámcové dohody musí být v souladu
s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Návrh 
rámcové dohody musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou za účastníka zadávacího 
řízení. Pokud za účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí 
být součástí Návrhu kupní smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc 
musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

8.3. Návrh rámcové dohody musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu 
nabídky. Pokud nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

8.4. Součástí Návrhu rámcové dohody a tedy i nabídky budou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění 
Příloha č.3 - Zadávací dokumentace (není povinnou součástí návrhu smlouvy, účastník 
zadávacího řízení není povinen přílohu č. 3 předkládat jakou součást nabídky) 

I 9. DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel, na základě výzvy zadavatele, originály nebo 
úředně ověřené kopii dokladů o jeho kvalifikaci. 

Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, dále zadavateli 
předloží dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti: 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou

zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
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4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

I 1 O. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

i 11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

11.1. Účastník zadávacího řízení se ve své nabídce ke každému požadovanému technickému 
parametru uvedenému v příloze č. 2 rámcové dohody - Specifikace předmětu plnění doplní 
konfiguraci (hodnotu) jím nabízeného parametru, obchodní název (označení) 
konkrétních nabízených položek a doplní jméno a podpis osob/y oprávněné jednat jménem 
či za uchazeče. 

11.2. V případě nesplnění libovolného z technických parametrů bude nabídka vyřazena 
z dalšího posuzování a ze zadávacího řízení pro nesplnění požadavků zadavatele na 
předmět zakázky. Je požadována minimální deklarovaná hodnota, která musí být dosažena 
při instalaci zařízení, účastníci zadávacího řízení mohou nabídnout i zařízení s lepšími 
parametry za dodržení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nedosažení požadovaných 
hodnot při instalaci zařízení bude důvodem k odstoupení od smlouvy uzavřené na základě 
výzvy- objednávky. 

11.3. Účastník zadávacího řízení do přílohy č. 2 Návrhu rámcové smlouvy - Specifikace 
předmětu plnění, doplní název a typové označení nabízeného zařízení. 

11.4. Účastník zadávacího řízení učiní součástí nabídky také technický list nabízeného zboží, 
ze kterého bude patrné, že jím nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele 
a ze kterého budou čitelné nabízené hodnoty jednotlivých parametrů. 

I 12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

12.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena za předmět plnění příslušné části veřejné zakázky. Pro 
stanovení nabídkové ceny použije účastník zadávacího řízení přílohu č. 1 návrhu rámcové 
dohody- Položkový rozpočet, pro tu část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. 

12.2. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez daně z přidané 
hodnoty po započtení všech nákladů (včetně dopravy, umístění v místě plnění, montáže, atd.) a 
slev poskytnutých uchazečem za předmět plnění veřejné zakázky splňující požadované technické 
parametry a další požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. 

12.3. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v české měně takto: 
cena bez DPH za každou položku a alternativu, 
cena bez DPH celkem za všechny položky při předpokládaném počtu kusů. 

12.4. Takto stanovená celková nabídková cena bez DPH bude podkladem pro hodnocení nabídky. Za 
řádné ocenění předloženého položkového rozpočtu a provedení příslušných součtů plně odpovídá 
účastník zadávacího řízení. 

12.5. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
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i 13. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Pokud není uvedeno jinak, jsou požadavky na kvalifikaci stanoveny pro obě části veřejné 

zakázky shodně. 

13.1. Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle§ 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle§ 77 zákona,
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle§ 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

13.2. Doklady o kvalifikaci 

Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, vyjma 

dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či této zadávací dokumentace. 

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který 
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona. 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů 

nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném 
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím 
zadávacím řízení. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle§ 74 zákona a profesní způsobilost podle§ 77 

odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení 

čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze 

zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být 

současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje 

osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná 

moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

13.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle§ 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle§ 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle§ 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
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veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 

písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 

zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a 

předkládá doklady podle§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí 

dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 

stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje 

ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění 

veřejné zakázky. 

13.4. Společné prokazování kvalifikace 

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 

zákona a profesní způsobilosti podle§ 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 

odst. 2 zákona a technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci 

prostřednictvím jiných osob. 

13.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 

doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 

způsobilost podle § 7 4 zákona. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle§ 231 odst. 4 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 

osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

13.6. Systém certifikovaných dodavatelů 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a 

násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v 

rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 

lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 

odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 

členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů. 
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13.7. Změny v kvalifikaci dodavatele 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke 
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 
změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

j 13.8. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Způsobilým podle§ 74, odst. 1 zákona není dodavatel, který 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

a. K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z
evidence Rejstříku trestů.

b) má v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

b. K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení
příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke
spotřební dani.

c) má v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

c. K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného
čestného prohlášení.

d) má v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

d. K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení
přislušné okresní správy sociálního zabezpečení.

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

e. K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k české republice
prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle§ 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat 

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle§ 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona

splňovat osoby uvedené v§ 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

J 13.9. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k české 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

I 13.10. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE 

Část 1: Dodávka PC a monitorů 

Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení ročního obratu dodavatele dosaženého dodavatelem s 
ohledem na předmět veřejné zakázky v minimální výši 20 mil. Kč za 3 bezprostředně 
předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém
obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 

Část 2: Dodávka notebooků 

Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení ročního obratu dodavatele dosaženého dodavatelem s 
ohledem na předmět veřejné zakázky v minimální výši 15 mil. Kč za 3 bezprostředně 
předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém

obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 

I 13.11. TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace jsou vymezeny shodně pro obě části 
veřejné zakázky. 
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Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria 

technické kvalifikace jinak, považují se doby podle§ 79, odst. 2 písm. b) zákona za splněné, pokud 
byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u

zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za 

rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle§ 79, odst. 2 písm. b) zákona. 

Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické 

kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. b) 

zákona použít dodávky, které poskytl 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

8.1. Dle§ 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle§ 79, odst. 2, písm. b) zákona: 
Dodavatel předloží seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 

3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 

objednatele. 

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) 
zákona: 
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě 

čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické 

kvalifikace. 

Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy 

s objednatelem a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele. 

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) 
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval 

minimálně 3 významné dodávky obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky,

z nichž každá byla minimálně v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v seznamu významných dodávek prověřit. 

I 14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě kritéria hodnocení: 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude určeno podle kritéria hodnocení nejnižší nabídkové 
ceny. Nabídky účastníků zadávacího řízení budou seřazeny od nejvýhodnější nabídky (nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou). 

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), 

uvedené v návrhu rámcové dohody. 
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i1s. PODMÍNKY A POžADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na plnění do obou částí nebo jen 
jedné části veřejné zakázky. Nabídky do každé z části budou zadavatelem posuzovány a 
hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána. 

15.1. Nabídka bude předložena v originále v písemné formě. Zadavatel doporučuje, aby účastník
zadávacího řízení nabídku předložil také v kopii a v jednom vyhotovení na CD či DVD 
nosiči přiloženém k listinným vyhotovením. Kopie nabídky doporučuje Zadavatel účastníkům 
zadávacího řízení vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V 
případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem a kopií či elektronickým vyhotovením nabídky 
je rozhodující originál nabídky. 

15.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

15.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

15.4. Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech 
těchto pokynů pro zpracování nabídky: 

15.4.1. Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha č. 3 ZD) 

15.4.2. Podepsaný návrh rámcové dohody 
o Účastník zadávacího řízení v návrhu rámcové dohody doplní:

• požadované identifikační údaje, cenu v článku IV., kontaktní údaje v čl. VII, a
podpisovou doložku

• cenové údaje v příloze č. 1 - Položkový rozpočet,
• název a typové označení zařízení, technické parametry a podpisovou

doložku v příloze č. 2 smlouvy- Specifikace předmětu plně

15.5. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. 

16. POžADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel neumožňuje podání nabídek v elektronické podobě. 

i 11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. 
elektronický nástroj) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, 
kontaktní osoba: , tel. , e-mail:  

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
dodavatele. 
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Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. 

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel 
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 
původní délku. 

I 1a. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 2.10.2017 

Adresa pro podání nabídek: 
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, 
Rektorát JU - útvar veřejných zakázek 
Branišovská 1645/31 a 
370 05 české Budějovice 

hod: 10:00 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: , tel. , e-mail:  

Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník 
zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 09:00 
hodin do 14:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, částí na kterou nabídku podává a nápisem: 

NABÍDKA - NEOTEVÍRAT 
,,Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU" 

Část 1: Dodávka PC a monitorů 
nebo 

Část 2: Dodávka notebooků 

a adresou účastníka zadávacího řízení. 

I 19. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 10. 2017 v 10:00 hod. v budově Rektorátu
(Branišovská 1645/31 a, české Budějovice) v zasedací místnosti ve 4. patře, č. dveří 025. 

V případě, kdy bude v zadávacím řízení přijata alespoň 1 nabídka v listinné podobě, otevírání obálek 
s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal 
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci 
účastníků zadávacího řízení prokáží průkazem totožnosti a plnou mocí vystavenou osobou 
oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení. Jestliže se jednání bude účastnit osoba 

oprávněná zastupovat účastníka (např. člen statutárního orgánu), prokáže se tato osoba průkazem 
totožnosti. 

I 20. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY 

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 3 měsíce od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. 
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\ 21. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

21.1. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se 
zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění 
srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo 
technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je. 

21.2. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené 
nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty; 

21.3. Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné 
zakázce. 

21.4. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást 
dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

21.5. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem (např. změna právní formy, apod.), je vybraný dodavatel povinen o 
této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 

21.6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob. 

21.7. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit formální náležitosti Návrhu rámcové dohody. 

21.8. Zadavatel si vyhrazuje možnost provést změnu zadávacích podmínek v průběhu zadávacího 
řízení. 

I 22. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE-PŘiLOHY 

Přílohy: 
• Příloha č. 1 - Návrh rámcové dohody vč. Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet a Přílohy č. 2 -

Specifikace předmětu plnění pro každou část veřejné zakázky samostatně
• Příloha č. 2 - čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti
• Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

V českých Budějovicích 

Ing. Hana 

Kropáčková
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 
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Pojistná smlouva 

č.8602757034 

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 

Koop erativa p ojišťovna,a.s.,Vienna lns urance Gr oup 

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, česká republika 
IČ: 47116617 , zapsaná v obchodním rejstřiku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel") 

KOSTAX spol. sr.o. 

Jednající/ zastoupená: 
Ing. Petr Kokof, jednatel 
IČ:60850353 

a 

se sídlem: V. Nezvala 745, č. or. 22, 370 06 české Budějovice, česká republika 

Korespondenčni adresa: J.A.KREDIT s.r.o., Kněžská 81, č. or. 17, 370 01 české Budějovice, česká 

republika 

Prostředky elektronické komunikace: 

Vyloučeni z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník") 

prostřednictvím pojišťovacího makléře 
J.A.KREDIT s.r.o. 
( dále jen "pojišťovací makléť') 

uzavírají 

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen 
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami 
této smlouvy tvoří nedílný celek. 
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Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň
pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících
přiložených dokumentech: živnostenském listu ze dne 8.6.201 O.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně
závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné
podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této
smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 12.6.2010

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle
pojistné smlouvy č. 610018761. Nespotřebované pojistné bude vráceno na účet č. 3540176/0300.

ČLÁNEK li. 
Pojištění majetku na místě pojištění 



ČLÁNEK Ill. 
Další druhv pojištění 

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění 
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti. 

Pojištěni se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti 
pojištěného dle čl. I. odst. 2. 

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč 
Spoluúčast 2 500 Kč 

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více 
oborů či podskup.in (dále jen „obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se 
pojištěni pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. 
Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má 
pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění. 

1.2 Dodatková pojištění 
Sjednává se: 

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku 
pracovnlho úrazu nebo nemoci z povoláni a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit 
orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného 
soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku 
nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání. 
Omezený limit plněni: 2 000 000 Kč 
Spoluúčast: 5 000 Kč 
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1.3 Územní platnost 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území české republiky. 

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištěni odpovědnosti za škodu: 
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností:poskytování 
technických služeb k ochraně osob. 

ČLÁNEK IV. 
Zvláštní smluvní ujednání 

vztahující se k plnění pojistitele 

ČLÁNEK V. 
Zvláštní údaje a ujednání 

ČLÁNEK VI. 
Údaje o pojistném 



ČLÁNEK VII. 
Hlášení škodných událostí 

Hlášení škodných událostí. 
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem 
nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem: 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 
Tel:  
Fax: 
E-mail:

ČLÁNEK VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojistník prohlašuje, že:
a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím

u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je

povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné
změny v těchto údajích,

c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a
je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit
všechny případné změny v těchto údajích,

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením§ 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o
pojistné smlouvě, a dá1e že byl informován o rozsahu a účelu zpracováni jeho osobních údajú a
o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří
nedílnou součást této pojistné smlouvy,

f) bere na vědomí, že adresa bydliště/ sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této
pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,

g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasllání obchodních a
reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna lnsurance
Group a finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků
elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistnlk obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1
stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

3. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - ŽR.

Za pojistníka: 

.....
Ing. Petr Kokoř, jednatel 

Za pojistitele: .l 

n I 
V českých BadějQ'v'icích dn� 8.6.201 O 

......... ,,_ ,. ..
Jana Gromanová, referentka 
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Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku 

Platnost k 08.06.2010 10:30:59 

Subjekt 

Obchodní firma: 

Sldlo: 

Identifikační čísfo: 

Statutárnf org,in nebo jeho členové: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Živnostenská oprávnění 

Živnostenské oprávnění �. 1: 

Předmět podnikání: 

Druh živnosti: 

Vznik oprávnění: 

Zahájení provozování živnosti: 

Doba platnosti oprávnění: 

Odpověáný zástupce: 

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávněni č. 2: 

Předmět podnikání: 

Druh živnosti; 

Vznik oprávnění: 

Zahájení provozováni živnosti: 

Doba platnosti oprávněni: 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č. 3: 

Předmět podnikání: 

Obory činnosti: 

Druh živnosti: 

Vznik oprávnění: 

Zahájení provozování živnosti: 

Doba p latnosti oprávnění: 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č. 4: 

Předmět podnikání: 

Druh živnosti: 

Vznik oprávněni: 

Zahájení provozování živnosti: 

Doba platnosti oprávněnř: 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: 

KOSTAX spol. sr.o. 
v. Nezvala 745/22, 370 06, české Budějovice - české Budějovice 5
60850353

Da.niel Se!ák 

Ing._PetrJ<;okoř 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni 
Ohlašovací řemeslná 
05.10.1998 
05.10.1998 
na dobu neurčitou 

Poskytováni technických služeb k ochraně majetku a osob 
Koncesovaná 
09.05.2005 
09.05.2005 
na dobu neurčitou 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 
Koupě zboži za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Poskytovánísoftv.tare 
Zprostředkovatelská činnost 
Ohlašovací volná 
16.05.1994 
16,05.1994 
na dobu neurčitou 

oanieUJetik 

 

Ing .. .Petr KQkpř 

Výroba, instalace, opravv elektrických strojft a přístrojO, elektronických 
a telekomunikačních zařízení 
Ohlašovací i'emeslná 
14.09.1994 

14.09.1994 

na dobu neurčitou 



Živnostenský rejstřík - Detailní údaje subjektu 

2. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob: 
Adresa: v. Nezvala 745/22, 370 06, České Budějovice· české Budějovice 5 
Zahájení provozování dne: 09.05.2005 

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

Obor činnosti: Zprostředkovatelská činnost 

Adresa: v. Nezvala 745/22, 370 06, České Budějovice· České Budějovice 5 
Zahájení provozování dne: 29.11.2000 

Obor činnosti: Poskytováni softw,,re 

Adresa: 
Zahájení provozování dne: 

V. Nezvala 745/22, 370 06, České Budějovice· České Budějovice 5 
01.11.1998 

Obor činnosti: Koupé zboží za účelem jeho další/lo prodeje a prodej 

Adresa: v. Nezvala 745/22, 370 06, české Budějovice· České Budějovice 5 
Zahájení provozování dne: 01.04.1998 

4. Výroba, instalace, opravy elektrických strojO a přístrojO, elektronických a telekomunikačních 
zařízení: 
Adresa: 
Zahájení provozováni dne: 

Adresa: 
Zahájení provo1ování dne: 

Seznam zúěastněných osob 

Jméno a příjmení: 
Občanství: 
Bydliště: 

Jméno a příjmení: 
Občanství: 
Bydliště: 

Jméno a příjmení: 
Občanství: 
Bydliště: 

Jméno a přljmení: 
óbčanstvf: 
Sydllště: 

J. Lomského 793/19, 370 06, České Budějovice - české Budějovice 5 
26.04.2001 
v. Nezvala 745/22, 370 06, České Budějovice· České Budějovice 5 
26.04.2001 

 
Česká republika 

 
 

česká republika 
 

Ing. Petr Kokoř 
česká republika 

 
Daniel Beták 
česká republika 

 

Ůřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města české Budějovice 

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednlctvlm Internetu dne 08.06.2010. 
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