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KUPNÍ SMLOUVA 

„Pořízení 50 kusů počítačových sestav s příslušenstvím“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“) 

Smluvní strany 

Česká republika - Úřad vlády České republiky 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Kučerou, zástupcem ředitele Odboru informatiky, 
na základě vnitřního předpisu 

Kontaktní osoba: Ing. Robert Švihálek 
Se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 00006599 
DIČ: CZ00006599 
Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXXXXXX 

(dále jen „kupující“) 

a 

DATECO, s.r.o. 
Zastoupená: Ing. Pavel Rysula, jednatel 
Kontaktní osoba: Růžena Světlá 
Se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14 
IČO: 25792032 
DIČ: CZ25792032 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. účet č.: XXXXXXXXXXX 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka  
C 70664 

(dále jen „prodávající“) 

Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako 
zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky 
sp.zn.: 8720/2017-OIT, s názvem „Pořízení výpočetní techniky: Část 1: Pořízení 50 kusů 
počítačových sestav s příslušenstvím“. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, 
ve sjednaném termínu, na sjednané místo a v požadované kvalitě nové PC – počítačové 
sestavy podrobně specifikované v odst. 2 a zejména v příloze č. 1 této smlouvy (dále též 
jen „zboží“) včetně dokladů vztahujících se ke zboží, umožnit kupujícímu se zbožím 
nakládat a převést na něj vlastnické a všechna další (např. licenční) práva ke zboží, 
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a závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou 
kupní cenu.  

2. Prodávající kupujícímu dodá 50 kusů (dále též „ks“) nových počítačových sestav, které 
tvoří počítač včetně operačního systému, LCD monitor a set bezdrátové klávesnice 
a myši. 

3. Veškeré zboží dle odst. 2 tohoto článku musí být stejné (tzn. 50 stejných kusů počítačů, 
50 stejných kusů LCD a 50 stejných kusů setů bezdrátové klávesnice a myši). 

Článek II. 
Doba, místo a způsob plnění 

1. Prodávající je povinen dodat na své náklady kupujícímu veškeré zboží dle čl. I této 
smlouvy nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti této smlouvy ve stanoveném 
množství  a jakosti. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího. 

3. O předání a převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží (dále jen 
„předávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, která budou podepsána oprávněným 
zástupcem prodávajícího a kupujícího, a každá ze smluvních stran obdrží po 1 
vyhotovení předávacího protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající. 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Vlastnické a všechna další práva (např. licenční) ke zboží, 
případně jeho části, nabývá kupující dnem podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. 

5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu 
dle této smlouvy, její přílohy č. 1, od dokumentace k němu nebo od nabídky 
prodávajícího podané v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako 
nejvýhodnější. V takovém případě je kupující povinen sepsat zápis o zjištěných vadách 
a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není kupující povinen podepsat předávací 
protokol a zaplatit cenu za zboží. 

Článek III. 
Cena a platební podmínky 

1. Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné 
a zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně 
dopravy do místa plnění. Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; 
v takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po převzetí plnění kupujícím. Kupní cenu uhradí 
kupující na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, přičemž splatnost 
faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 

4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené 
kupujícím v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného 
předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 této smlouvy. 
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5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
údaje, je kupující oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž 
by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná 
běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení 
faktury musí být kupujícím jednoznačně vymezen. 

6. Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě 
dle § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších 
předpisů, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou 
fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: XXXXXX) nebo elektronickou 
poštou na adresu XXXXXXXXX a v případě e-mailů opatřených zaručeným 
elektronickým podpisem také na adresu XXXXXXXXXX. 

7. Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna 
odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

Článek IV. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže 
se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb kupujícímu dle této 
smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění 
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 

3. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy. 

Článek V. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Prodávající se zavazuje, že při poskytování plnění dle této smlouvy neporuší práva 
třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, 
zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn 
disponovat s právy, které touto smlouvou postupuje na kupujícího, nebo k jejichž užití 
poskytuje kupujícímu dle této smlouvy licenci a zavazuje se za tímto účelem zajistit 
řádné a nerušené užívání výstupů poskytovaného plnění (dále pro účely tohoto článku 
jen „dílo“) kupujícím, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů 
děl v souladu se autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví 
v souladu s právními předpisy. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou 
v důsledku porušení povinností dle předchozí věty. 

2. Je-li výsledkem činnosti prodávajícího dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv 
pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 6 tohoto článku 
o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku 
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předání díla dle této smlouvy kupujícímu pro území celého světa včetně České republiky 
výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, 
a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. 
na zákonnou dobu ochrany. Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu oprávnění 
k výkonu uvedeného výhradního práva k užití předmětů ochrany podle autorského 
zákona (licence) bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny 
způsoby užití. Kupující je oprávněn Předměty ochrany podle autorského zákona užít 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru 
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití Předmětů ochrany 
podle autorského zákona získává kupující jako převoditelná s právem podlicence a dále 
postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas 
prodávajícího a kupující není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
prodávajícímu oznamovat. Toto právo kupujícího k Předmětům ochrany 
podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy 
a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané prodávajícím. Kupující 
není povinen výše uvedenou licenci využít. Dohodou smluvních stran se stanoví, že 
cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je 
součástí ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem činnosti prodávajícího dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně 
nebo na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména 
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen 
„Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí prodávající na kupujícího 
od okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá práva na Nezapsané předměty 
průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo 
na průmyslový vzor. Kupující je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových 
práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je 
i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
kupujícího k Nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
prodávajícím na základě této smlouvy. Prodávající je o takovémto výtvoru povinen 
kupujícího neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena 
za převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny 
dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Je-li výsledkem činnosti prodávajícího dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, 
zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely 
tohoto článku souhrnně jen „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží kupujícímu 
od okamžiku předání díla podle této smlouvy k Zapsaným předmětům průmyslových 
práv výhradní neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů průmyslových práv, 
a to pro území celého světa včetně České republiky. Prodávající touto smlouvou 
opravňuje kupujícího k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným předmětům 
průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení 
a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv 
získává kupující jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo 
kupujícího k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
prodávajícím, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Prodávající je o takovémto 
výtvoru povinen kupujícího neprodleně informovat. Prodávající je dále povinen učinit 
veškeré nezbytné úkony a poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost 
směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
do příslušných rejstříků. Prodávající rovněž poskytuje kupujícímu právo upravovat 
a modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva kupujícího zadat 
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vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran 
se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv je 
součástí ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

5. Je-li výsledkem činnosti prodávajícího dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích 
tohoto článku a odst. 6 tohoto článku uvedených Předmětů chráněných 
podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní 
ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto 
článku souhrnně jen „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí prodávající 
na kupujícího od okamžiku předání díla veškerá práva k Ostatním předmětům duševního 
vlastnictví. Kupující je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví 
neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
kupujícího k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných 
poskytovatelem. Prodávající je o takovémto výtvoru povinen kupujícího neprodleně 
informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů 
duševního vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

6. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele 
k jím pořízené databázi, prodávající jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu 
a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno 
na veřejnost, ke dni předání díla dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových 
práv k dílu na kupujícího, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně 
dle přílohy č. 2 smlouvy. Kupující se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako 
celku vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi 
souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původních 
autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových 
práv autorských získává objednatel jako dále postupitelné. Kupující je tak především 
oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, 
zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) 
k výkonu práva dílo a jeho části užít. Kupující je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky 
podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Prodávajícímu ani původním autorům 
nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 
autorského zákona. Kupující je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, 
zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je 
na veřejnost pod vlastním jménem. 

7. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezodkladně veškeré informace, doklady  
a dokumentaci potřebné pro výkon práv dle tohoto článku.  

Článek VI. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou a její 
přílohou č. 1, dokumentací k němu a nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím 
řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. 

2. Prodávající odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční 
doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. 
Prodávající za tímto účelem poskytuje kupujícímu záruku za jakost po záruční dobu 
v délce: 
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a) 36 měsíců ve vztahu k počítačům a LCD monitorům a 
b) 24 měsíců ve vztahu k setům klávesnice a myši. 

3. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí 
zboží stanovených touto smlouvou a její přílohou č. 1, technickými normami či obecně 
závaznými právními předpisy, dále dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných 
k řádnému užívání zboží a k nakládání se zbožím. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 

5. Vady zboží se kupující zavazuje v průběhu záruční doby uplatňovat písemně na adrese 
prodávajícího nebo na jiné adrese (i e-mailové) písemně sdělené prodávajícím 
kupujícímu po uzavření smlouvy (dále jen „kontaktní místo“). Kontaktní místo může 
prodávající určit pouze 1, nikoliv více. V případě, že na takovém kontaktním místě 
nebude možné vady reklamovat (např. odmítnutí poskytnutí součinnosti), je kupující 
vždy oprávněn uplatňovat vady přímo v sídle prodávajícího. 

6. V rámci záruky za jakost bude prodávající též poskytovat nebo zajistí poskytování 
servisní podpory typu NBD on site (Next Business Day on site) ve vztahu k počítačovým 
sestavám, a to zdarma (tj. v kupní ceně jsou zahrnuty i veškeré servisní služby po dobu 
záruční doby, vč. dopravy, práce, náhradních dílů a podobně). Prodávající poskytuje 
garanci ponechání harddisků u kupujícího v případě jejich výměny z důvodů jejich 
jakékoli závady. 

7. Prodávající bezplatně odstraní reklamovanou vadu zboží nejdéle do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, pokud kupující vzhledem k povaze 
vady nestanoví jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

8. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

9. Prodávající odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li 
prodávající odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů 
od stanoveného termínu, je kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím 
třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat prodávajícímu. 

10. Kupující si vyhrazuje právo na otevření skříně PC během záruční doby z důvodu údržby 
a výměny komponent bez ztráty nároku na reklamaci. 

11. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo 
na uplatnění smluvní pokuty. 

Článek VII. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží, a to i v případě jeho nepřevzetí 
kupujícím z titulu jeho vad je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové ceny vč. DPH dle přílohy č. 2 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení. 

2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad zboží podle čl. VI odst. 7 
této smlouvy nebo lhůtu pro zahájení servisní podpory podle čl. VI odst. 6 této smlouvy, 
je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny vč. DPH 
dle přílohy č. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
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3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající 
oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. 

Článek VIII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy  
i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem; 
ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě; 

b) dohodou smluvních stran. 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 

a) prodlení prodávajícího s předáním zboží delším než 15 dnů, a to i v případě 
nepřevzetí zboží kupujícím z titulu jeho vad,  

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží podle čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
delším než 10 dnů, 

c) prodlení prodávajícího se zahájením servisní podpory podle čl. VI odst. 6 této 
smlouvy, delším než 5 dnů, 

d) uplatní-li řádně a včas u prodávajícího své požadavky nebo připomínky související 
s plnění předmětu smlouvy a prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje nebo 
podle nich nepostupuje, 

e) zjistí-li po předání zboží, že nemá vlastnosti uvedené v nabídce prodávajícího 
podané v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější, 
nebo že nemá vlastnosti požadované dle této smlouvy a její přílohy č. 1. 

3. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž 
by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Kupující může od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) prodávající jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) prodávající jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato 
smlouva uzavřena, před podpisem smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele v zadávacím řízení, na základě něhož byla tato smlouva uzavřena, 
souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího 
se zaplacením kupní ceny delším než 15 dnů po splatnosti.  

6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 
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7. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut 
nebo úroku z prodlení ani případný nárok na náhradu škody. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené 
se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem 
a autorským zákonem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.  

3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze po dohodě smluvních stran, která musí 
mít formu písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány 
oběma smluvními stranami.  

4. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

5. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy,  
a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). 

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh především 
v Registru smluv a na profilu zadavatele E-ZAK. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – podrobná specifikace zboží  
- příloha č. 2 – kalkulace ceny v položkovém členění 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, souhlasí 
s ním, a dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

V Praze   10.11.2017                                        V Praze dne  09.11.2017 

Za prodávajícího  Za kupujícího  

 ......................................................   ..........................................................  

Ing. Pavel Rysula  Ing. Tomáš Kučera 
jednatel  zástupce ředitele Odboru informatiky 
DATECO, s.r.o.  Česká republika – Úřad vlády ČR 
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Podrobná specifikace zboží (technické parametry) 

1. Minimální požadavky na konfiguraci zboží 

Minimální požadavky kupujícího na zboží 
Hodnota/ 
popřípadě 
(ANO/NE) 

Part number výpočetní 
techniky dodávané 

prodávajícím 

a) Počítač – PC (50 totožných kusů – stejný výrobce jako u LCD 
monitoru) 

 Značka/typ: Lenovo ,part number:10MLCTO1WW -ThinkCentre M910S 

Procesor x86/x64 kompatibilní (viz bod 1 

písm. D) požadavky na 

kompatibilitu), minimálně 

dvoujádrový CPU s možností 

podpory vzdálené správy PC 

ano 
Intel Core i3-6100 

procesor,3M 
cache,3,70GHz 

Paměť minimálně 8 GB, s možností 

rozšíření na min. 32 GB, zákl. 

deska musí obsahovat minimálně 

4x DIMM sloty pro paměť, alespoň 

1x DIMM slot musí být prázdný 

ano 8GB DDR4 2400 UDIMM 

Grafická karta minimum: sdílená 512 MB, min. 2 

výstupy na monitor s možností 

souběžného zobrazovaní na 2 

monitory 

ano 

sdílená 512 MB, min. 2 
výstupy na monitor 

s možností souběžného 
zobrazovaní na 2 monitory 

Harddisk HDD SATA III minimálně 500 GB 

7200 rpm nebo SSD 250 GB 
ano 500GB,7200rpm,3,5“ SATA 

Síťová karta 10/100/1000 Mbps, Wake on LAN, 

Boot on LAN 
ano 

10/100/1000 Mbps, Wake 
on LAN, Boot on LAN 

Zvuková karta integrovaná na základní desce ano 
Integrovaná na základní 

desce 

Mechanika CD/ DVD RW mechanika ano CD/ DVD RW mechanika 

Počty 

neobsazených 

portů na zákl. 

desce u 

nabízených 

sestav (ve stavu 

při dodání) 

minimálně 2x slot PCIe 3.0 x16, 

min. 1x M.2 slot 

ano 
2x slot PCIe 3.0 x16, min. 

1x M.2 slot 

Porty na PC 

skříni vpředu 

minimálně: 4x USB 2.0, 1x USB-C, 

vstup na mikrofon, výstup na 

sluchátka 

ano 
4x USB 2.0, 1x USB-C, 

vstup na mikrofon, výstup 
na sluchátka 

Porty USB na PC 

skříni vzadu 

minimálně: 2x USB 2.0 nebo 

vyšší, 4x USB 3.1 
ano 2x USB 2.0 ,  4x USB 3.1 

Operační systém 64-bit verze, umožňující jeho 

případný downgrade v rámci 

dodané licence, včetně štítku 

příslušného OS. Dále je nutná 

kompatibilita s IT zadavatele (viz 

bod 1 písm. D) požadavky na 

ano OS Win 10 Pro 64 bit 
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kompatibilitu). 

Provedení PC 

skříně 

napájecí zdroj interní minimálně 

180W – součástí PC skříně, 

upínání disků a mechanik bez užití 

nástroje, možnost otevření PC 

skříně bez použití nástroje, 

provedení SFF 

ano ano 

Záruka na HW minimálně 3 roky s opravou u 

zadavatele 
ano Záruka: 3Y On-site 

b) LCD monitor – Flat Panel (50 totožných kusů – stejný výrobce 
jako u PC) 

 

Značka/typ: Lenovo  ThinkVision T23i-10 ,part number: 61ABMAR1EU 

typ technologie 

monitoru 

aktivní obrazovka TFT 
ano IPS TFT matný 

úhlopříčka 

displeje 

minimálně 23 palců 
ano 23 palců 

barvy minimálně 16 miliónů ano ano 

rozlišení minimálně 1920 x 1080 při 

frekvenci 60 Hz (analogové a 

digitální) 

ano 1920x1080 frekvence 60Hz 

odezva maximálně 5 ms ano 6ms 

vstupní konektor 

videa 

VGA, HDMI, Display port, včetně 

kabeláže na propojení LCD 

monitoru s PC (požadovaný 

analogový VGA kabel. Digitální 

kabel DVI-I nebo kabel 

DispleyPort). 

ano 

VGA (kabel součástí balení 
- 1,8m 

1 x HDMI 1.4 
1 x DP 1.2 (kabel součástí 

balení - 1,8m ) 

další požadavky nastavitelná výška podstavce a 

vertikální náklon LCD monitoru, 

minimálně 2x integrovaný USB 

hub, integrované nebo přídavné 

reproduktory 

ano 

USB HUB: Ano 4 x USB3.0 
Sklopení: -5 - 30 stupňů 
Otočení:  -+45 stupňů  
Pivot: 0 - 90 stupňů  

Zdvih: 110mm 
VESA: ANO 

Kensington zámek: ANO 

Záruka na HW minimálně 3 roky s opravou u 

zadavatele 
ano ano 

c) set bezdrátové klávesnice a myši (50 totožných kusů, stejný 
výrobce klávesnice a myši) 

 

Značka/typ: Lenovo Essential wireless klávesnice a myš CZ, part number:4X30M39466 

Klávesnice bezdrátová s českými popisky, 
s numerickou částí, bez multimediálních kláves (jsou 
připuštěna tlačítka na ovládání hlasitosti – zvýšení, 
snížení a ztlumení; a funkční tlačítko „Fn“, tj. možnost 
spouštět aplikace a funkce s pomocí funkčního 
tlačítka Fn), enter klasický dvouřádkový, minimální 
rozměry klávesnice – délka 43 cm, šířka 11 cm, 
kurzorové šipky klasické (ne úzké). 

ano ano 
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2. Prohlášení o splnění technických podmínek 

Prodávající prohlašuje, že: 

a) nabízené zboží splňuje všechny požadavky kupujícího uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a 

b) dosahuje minimální hodnoty výkonu 200 bodů v testu technických a výkonových parametrů 
SYSmark 2007 Preview Rating (konfigurace pro test: Windows 7 Professional CZ (32 bit) 
bez instalace dodatečných HW ovladačů) a 

Myš optická, bezdrátová, symetrická, 2 tlačítka a 
kolečko, USB dongle vložitelný do myši. ano ano 

d) požadavky na kompatibilitu  

Kompatibilita se stávající sítí a programovým vybavením 
provozovaným na Úřadu vlády ČR: 

 

PC sestavy budou provozovány v síti s doménou MS 
Windows Server 2012 s koncovými stanicemi 
uživatelů na platformě MS Windows CZ – Windows 7 
Professional SP1 CZ (64 bitů). Zadavatel požaduje 
možnost připojení k MS Windows doméně 2012 a se 
zajištěním plné kompatibility s provozovaným 
programovým vybavením (IBM Notes 9.0.x, MS 
Office verze 2010, Symantec Endpoint Protection, 
ASPI, Zoner PhotoStudio, SAP GUI 730, Cisco VPN 
klient, AreaGuard Neo včetně využití hardwarových 
instrukcí Intel AES-NI pro šifrování souborů). 

ano ano 

Dodané typy PC sestav, včetně všech jejich 
komponent jsou certifikované pro dodávané operační 
systémy. ano 

Dodané typy PC sestav, 
včetně všech jejich 

komponent jsou 
certifikované pro dodávané 

operační systémy. 

PC sestavy a LCD monitory budou dodány od 
výrobce jedné značky. ano Lenovo 

U dodávaných modelů výpočetní techniky jsou/budou 
na stránkách výrobce k dispozici ovladače 
jednotlivých komponent příslušného modelu nabízené 
výpočetní techniky, a to pro operační systémy 
Windows 7 x64 a Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 
x64. Dále je na stránkách výrobce vydaný Driver 
Pack (balíček obsahující všechny ovladače pro danou 
modelovou řadu) a to jak pro Windows 7 x64, tak i 
pro Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64. 

ano ano 

Výrobce výpočetní techniky u nabízené techniky 
podporuje Enterprise Deployment prostřednictvím 
MDT 2013 nebo SCCM 2012, a k tomu je/bude 
k dispozici volně dostupná příslušná dokumentace. 

ano ano 

Operační systém je/bude dodaný v české lokalizaci. ano CZ 

Provoz kancelářských aplikací MS Office 2010 CZ 
pro Windows, jejichž licence má kupující k dispozici 
pro potřeby všech koncových uživatelů, a to 
v souladu s licenčními podmínkami.   

ano ano 
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c) CPU u PC sestav dosahuje minimální hodnoty výkonu 5000 bodů v testu technických 
a výkonových parametrů CPU Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software 
Pty Ltd. 
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Kalkulace ceny v položkovém členění 

 

Části předmětu 
plnění veřejné 

zakázky 

Cena za 1 
ks bez 

DPH (Kč) 

Cena za 1 
ks včetně 
DPH (Kč) 

Celkový 
počet kusů 

Cena bez DPH za 
celkový počet 

kusů (Kč) 

Cena včetně 
DPH za celkový 
počet kusů (Kč)  

Počítač – PC 
(včetně 

operačního 
systému) 

11.480,00 13.890,80 50 574.000,00 694.540,00 

LCD monitor – 
Flat Panel 

   3.152,00 3 813,92 50 157.600,00 190.696,00 

Set bezdrátové 
klávesnice a 

myši 
      538,00 650,98 50 26.900,00 32.549,00 

Celková cena (Kč) 758.500,00 917.785,00 

 


