
Kupní smlouva
Č.0005/2017

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,OZ"), mezi těmito smluvními stranami:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

se sídlem Kostelní 9, Liberec 2, 460 31

zastoupená Mgr. Janou Urbanovou, ředitelkou školy
-lCO: 00673731

dále jen ,,kupujicí"

a
Coprosys-LVl s.r.o.

se sídlem : Hanychovská 169/43, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,

vložka 23479

jednajici Mgr. Jaroslav Kopecký, jednatel
IČO: 27304230

DIČ: CZ27304230

*) Poznámka." uchazeč doplní své identifikační a kontaktní údaje.

dále jen ,,prodávajicř

takto:
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje specifikujÍcÍ smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámi druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně
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ridentifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízeni dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") k veřejné
zakázce VZMR/05/17 s názvem ,,Revitalizace ICT techniky 2017" (dále jen ,,veřejná zakázka"),
ve které byla nabídka prodávajÍcÍho vybrána jako nejvhodnější.

3. prodávajíci prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
předmětu plněni této smlouvy za smluvenou kupní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek l.
Předmět smlouvy

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že dodá kupujícímu niže vymezený předmět koupě (dále jen ,,zboží")
včetně nezbytné dokumentace ke zboží (dále jen ,,dokumentace") a převede na kupujÍcÍho
vlastnické právo ke zboží. Kupujici se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj
prodávajíchnu kupní cenu.

2. ProdávajÍcÍ je povinen zboží dodat do místa plněni dle ČI. Ill. odst. 3 této smlouvy.

Článek Il.
Specifikace zboží

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat: 4 ks PC, 4 ks monitorů, 4x desktopový operační systém, 9 x
balík kancelářských aplikaci, lx upgrade operačního systému, 1 x NAS+HDD, 305 m kabelu
Cat5e, 100 x konektor, 100 x krytka na konektor, 2 ks notebooků, 8 x switch, (tj. zboží)
podrobně specifikovaným v příloze č. 1 - Technická specifikace této smlouvy, která tvoří její
nedílnou součást

i

2. Zboží musí být nové, funkční, nerenovované, kompletní, musí splňovat české normy a zákonné
předpisy.

Článek III.
Čas a místo plnění

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujichnu zboží nejpozději do 20. 11. 2017 od uzavřeni této
kupní smlouvy (tj. po podpisu oběma smluvními stranami).

2. Prodávajíci je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty v místě plněni dle ČI. Ill.
odst. 3 této smlouvy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve
výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen telefonicky
vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží a to nejméně 2 pracovni dny předem.

3. prodávajÍcÍ dodá zboží do místa sídla kupujÍcÍho.

C) 2,'11



r

Článek IV.
Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajicího dle ČI. l. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením
přejímky posledního kusu zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajÍcÍm či
jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle ČI. III. odst. 3. smlouvy, v částech ProdávajÍcÍ je
oprávněn dodávat zboží po předchozí domluvě s kupujícím formou dňčího plněni, ČI. Ill odst.1.
smlouvy tím není dotčen. V případě domluveného dilčiho plněni může prodávajÍcÍ opakovaně
vyzývat kupujÍcÍho k převzetí zboží dle ČI. III. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímkou se rozumí předáni zboží včetně splněni všech podmínek stanovených
v ČI. l. smlouvy prodávajíckn a převzetí zboží příjemcem. zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami
(tzn. zboží trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajichnu z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užíváni zboží obvyklý), odmítne jeho převzetí s vytčením vad
v souladu s postupem stanoveným ČI. lV. odst. 5 této smlouvy. O takovém odmitnuti sepIšI
smluvní strany zápis dle ČI. lV. odst. 6 této smlouvy. Povinnost prodávajíciho dle ČI. Ill. odst.
1. smlouvy tím není dotčena.

3. prodávajÍcÍ se zavazuje umožnit kupujicímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověřeni, zda
bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných
vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.

4. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho
předáni a v této lhůtě oznámit prodávajíchnu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující
oznámi prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámi, má se za to, že
kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjisti, že zboží trpí
vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyp|ývajÍcÍmu z této smlouvy, popř.
k účelu, který je pro užÍváni zboží obvyklý, oznámi prodávajicknu, že zboží akceptuje
s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupujici zboží převzal. Nelze-li dle názoru
kupujÍcÍho zboží pro jeho vady užívat k účelu vyp|ývajÍcÍmu z této smlouvy, popř. k účelu, který
je pro užíváni zboží obvyklý, oznámi prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má
za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupujIci zpět prodávajichnu,
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Oznámeni o výhradách a oznámeni o odrMtnuti zboží musí obsahovat popis vad díla a právo,
které kupujÍcÍ v důsledku vady zboží uplatňuje.

6. prodávajÍcÍ se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku Vlll. odst. 3 této
smlouvy.

7. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatni postup pro předáni a převzetí zboží.

Článek V.
Přechod nebezpečí škody na zboží a nabyti vlastnického práva

1. Nebezpečí škody přechází na kupujÍcÍho řádným převzetím zboží bez výhrad.
2. Řádným převzetím zboží bez výhrad nabývá kupujÍcÍ ke zboží vlastnické právo.
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r Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. prodávajicí se zavazuje provést plněni v souladu s podklady k veřejné zakázce. ProdávajÍcÍ je
povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany
tímto sjednávají.

2. Prodávajicí je povinen po celou dobu provádění plněni podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikací. prodávajíci je na žádost kupujiciho povinen existenci skutečností
prokazujicich potřebnou kvalifikaci kupujíchnu prokázat ve lhůtě stanovené kupujIcim
a způsobem dle požadavku kupujÍcÍho.

3. Prodávajici se zavazuje neprodleně informovat kupujiciho o všech skutečnostech, které by mu
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.

4. ProdávajÍcÍ je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část slněni kvalifikace
v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným
souhlasem kupujicího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či
větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za prodávajÍcÍho. Kupující nesmí souhlas
se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady ve lhůtě stanovené kupujicim předloženy.

5. Prodávajíci prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

6. ProdávajÍcÍ se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečnosti, se kterými se
seznámí při plněni této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné
pomocníky prodávajÍcÍho, kteří se podílej na plněni této smlouvy.

7. prodávajÍcÍ nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy vůči
kupujicimu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho.

l

Článek VII.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží (tzn. celková kupní cena a veškeré náklady s dodávkou zboží spojenými)
je smluvními stranami sjednána ve výši:

189 099,- KČ (slovy: jednostoosmdesátdevěttisÍcdevadesátdevět korun českých)
bez DPH

228 810,- KČ (slovy: Dvěstědvacetosmtisícosmsetdeset korun českých) včetně
DPH

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1-Technická specifikace této smlouvy.

2. KupujÍcÍ neposkytuje zálohové platby.

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje
veškeré náklady nezbytné k řádnému splněni závazků prodávajÍcÍho, včetně inflace.
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V
4. ProdávajÍcÍ je oprávněn fakturovat cenu po provedeni přejímky zboží (v případě dňčiho dodání

po provedení přejímky posledního kusu zboží) za předpokladu, že podle článku IV. této
smlouvy je zboží akceptováno a prodávajÍcÍ řádně splnil další závazky vyp|ývajíci z této
smlouvy. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plněni
a odeslána na adresu kupujÍcÍho nejpozději do 7 dnů od jejího vystaveni.

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla kupujiciho.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby prodávajícího včetně uvedeni sídla a lČ (DIČ),
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, lČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění, po jednotlivých položkách (nestačí pouze odkaz na evidenční

číslo této smlouvy),

- den uskutečněni plněni (tj. v případě dÍĹčího plněni den předáni posledního kusu zboží),
- označeni této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označeni banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

7. Kromě náležitosti uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat,
pokud je dodavatel plátcem DPH, pak i náležitosti stanovené ustanovením § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupujíci oprávněn ji vrátit
prodávajicimu s uvedením vad. Prodávajici vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví
novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujíchnu nová lhůta splatnosti dle ČI. VIl. ,
odst. 6 této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

9. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a přIslušnými právními předpisy,
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který
prodávajici kupujicknu písemně sdělí po uzavřeni této smlouvy.

Článek VIII.
Odpovědnost prodávajÍcÍho za vady

1. ProdávajÍcÍ poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 2 let od předáni bezvadného zboží.
Záruční doba běží ode dne předáni a převzetí zboží v souladu s článkem lV. této smlouvy.

2. KupujÍcÍ má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání
a převzetí, nebo kterou kupujÍcÍ zjistil kdykoli během záruční doby.

3. prodávajicí se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 kalendářních
dnů ode dne doručeni písemného oznámení kupujiciho o vadách zboží.

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícknu z této smlouvy, popř. k účelu,
který je pro uživání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodáni nového zboží. Týká-li se
vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
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5. Kupující je povinen u prodávajÍcÍho písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil. Oznámeni vady musí obsahovat její popis a právo, které kupujÍcÍ
v důsledku vady zboží uplatňuje.

6. ProdávajÍcÍ se zavazuje zahájit úkony nutné k odstraněni vady nejpozději do 48 hodin od
doručení písemného oznámeni kupujÍcÍho o vadách zboží.

7. Způsob vyřízeni reklamace určuje kupující.

Článek IX.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že prodávajÍcÍ nepředá zboží v dohodnutý čas (či. Ill. odst. 1 této smlouvy) na
dohodnutém místě, zavazuje se kupujicimu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové
kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou
(ČI. Vlll. odst. 3 této smlouvy) se prodávajÍcÍ zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve
výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den započatý prodlení a jednotlivou
vadu.

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dni ode dne doručeni písemného vyúčtování její výše
prodávajicknu.

4. KupujÍcÍ se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, kterým se určuje výše úroků
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravujIci
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právních a fyzických osob,
v platném znění.

5. KupujÍcÍ má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím
vztahujici se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou.
ProdávajÍcÍ rovněž odpovídá kupujicimu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání
prodávajiciho, kterým je porušen ZZVZ. Kupující má právo i na náhradu škody, která
převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.

Článek X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto
smlouvou.

2. Smluvní strany se shodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se
rozumí také:

- prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží, nedodržením lhůty dodání zboží uvedené
v článku Ill. odst. 1 smlouvy,

- odmItnuti zboží kupujicim ve smyslu článku lV. této smlouvy,
- prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s předáním

a převzetím zboží dle článku lV. této smlouvy o vice jak 10 dnů,
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r "- prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle ČI. VIII. odst. 3 této
smlouvy o vÍce jak 10 dnů,

- pokud prodávajÍcÍ poruší ustanoveni článku VI. odst. 2 této smlouvy.

Článek XI.
Zástupci smluvních stran a doručováni písemnosti

1. Ve věcech plněni této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně kupujÍcÍho:

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:

") uchazeč doplní kontaktní osoby

3. Určeni zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejÍcÍch
s plněním této smlouvy . Určený zástupce kupujÍcÍho je též oprávněn oznamovat za kupujícího
vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy.
Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní
doručováni, doručováni doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této
smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavřeni této smlouvy písemně
oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považuji za uskutečněná v případě osobního doručováni
anebo doručováni doporučenou poštou okamžikem doručeni, v případě posĹ|áni faxem či
elektronickou poštou okamžikem obdrženi potvrzení o doručeni od protistrany při použiti
stejného komunikačního kanálu.

Článek XII.
Zveřejněni smlouvy a obchodní tajemství

1. prodávajÍcÍ výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
výši finančního plněni a datum jejího podpisu. Pokud to bude charakter veřejné zakázky
vyžadovat, prodávajici souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na
webových stránkách určených kupujÍcÍm. KupujÍcÍ musí splnit povinnosti ke zveřejněni
smlouvy dle ZZVZ.

2. prodávajÍcÍ prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

/7,,,,



r "m

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upravené, se řídí příslušnými ustanoveními OZ,
ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujÍcÍmi se k předmětu této smlouvy.

2. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly
být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanoveni této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.
KupujícI obdrží jedno vyhotoveni a jedno vyhotovení obdrží prodávajÍcÍ.

4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně čIslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

5. Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

*) uchazeč vyplní tuto přílohu dle své nabídky.

V Liberci dne: 6. 11. 2017

Za kupuiÍcÍho:

ředitelka školy

V Liberci dne: m. C',; 4?

Za prodávaiiciho:

É !,':,':'jedň$teh'í 577 57?: ·-"·1'
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Příloha č 1 Kupní smlouvy

C""
\

Technická specifikace
· '· E l, "Y, ?

' " ., ," ' T. ;t '

") Doplní prodávajici na základě své nabídky - popis technické specifikace musí odpovídat pMbženým popisům dle bodu 2. 2 zadávací dokumentace a přílohy č 1 (technická specihkace).
Zadavatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

L

Název zakázky: VZMR/05/17 Revitalizace ICT techniky 2017

Název Minimální parametry množství Nabízené parametry

CPU: v Passmark testu dosahuje skóre alespoň 6500 bodů
(www.cpu bench mark.n et),
RAM: 8 GB (bez sdílené paměti grafické karty),
HDD: 1TB ŠATA,
Základní deska: aktivní USB při bootováni,
Zvuk: integrovaná zvuková karta,
síťová karta: 10/100/1000 Mb/s, PC sestava LYNX MS Office PRO - H110; CPU IntelCore iS-
Grafická karta: 1 GB, možno integrovaná, 7400; RAM 8 GB; HDD WO 1TB; MB H110M mATX,
Optická mechanika: DVD+/-RW, integrovaná LAN 10/100/1000 a zvuková karta; grafická

PC Rozhraní: 4x USB 3.0 (2X USB v čelním panelu), RJ-45, OVI, D-SUB, 4 karta Nvidia 1GB DDR3; DVD+-RW drive; klávesnice CZ/SK,
audio vstup a výstup -v čelním panelu, jack 3.5 mm, PS/2 USB, oddělená numerická kláv.; Myš C-Tech optical USB
Klávesnice: USB, CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice 1200 dpi; záruka 36 měsíců + 60 měsíců na HDD, 36 měsíců
Myš: Optická se 2 tlačítky, 500 dpi, USB, on-site servis v rámci záruky
Napájení: účinnost vÍce než 80 % při 50 % jmenovitého výkonu,
aktivní PFC, proudová ochrana
Hlučnost počÍtače: max. 35 dB podle normy ISO 7779 a ISO 9296 při
běhu HDD,
Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v
místě zadavatele
velikost úhkpříčky 22", technologie LED, rozlišeni 1920 x 1080, s
matným povrchem, rozhraní OVI
propjovací kabel OVI, dual link, stíněný, pozlacené konektory, (OVI-D Philips MT LED 23,6", 243V5LSB5; DVI-D, D-Sub; +

Monitor 4 premiumcord-kabel-dvi-dvi-propojovaci-2m-dvi-d-m-m-"-> OVI-D), 1,8 m
, dual-hnkZaruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plněni v

místě zadavatele

. . . . Microsoft Windows v české verzi s možnosti připojení do domény v Windows 10 Home OEM + Upgrade na Win 10 pro pro školyDesktopový operacni system . . . . . 4ramci mu|t||ľcencního programu pro školy (MS Select)
Balík kancelářských aplikací Microsoft Office v rámci mu|ti|icenčnÍho programu pro Školy 9 MS Office Basic 2016 pro školy (MS Select)
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. . . . . . . . Upgrade operačního systému Windows 10 Home naUpgrade operacniho systemu Upgrade operacniho systému Windows 10 Home na Windows 10 Pro 1 . .Windows 10 Pro pro školy (MS Select)

Podpora začlenění do Activ Directory, pozice pro 4 3.5" HDD,
podpora RAID 5, síťové rozhraní GIAN, vhodná pro firemní prostředí,

NAS+HDD vhodné pro urMstěni rack (ne 19" verze); 4 kusy HDD pro NAŠ: 3.5" 4 Synology DS416 Disc Station; 4x SEAGATE HDD IRONWOLFTB, provoz 24x7, min 7200 otáček, SATA3, 128 MB cache 1 PRO (NAŠ) 4TB SATAM/600, 7200rpm, 128MB cache
Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plnění v
místě zadavatele

Kabel Cat5e UTP vnitřní 305 m Kabel Cat5e UTP vnitřní
konektor RJ45 UTP neskládaný 100 konektor RJ45 UTP neskládaný na drát

na drát
krytka konektoru RJ45 100 krytka konektoru RJ45

pro použití ve firemním prostředí, i na cestách
CPU: v Passmark testu dosahuje skóre alespoň 6500 bodů
(www.cpubenchmark.net),
RAM: 8 GB (bez sdílené paměti grafické karty), Leňovo Yoga 720-15IKB, procesor Intel Core 15-730OHQ, 8GB

. . ram ddr4; dotykový 15.6" FullHD lPS displej; grafikaPevný disk:128 GB SSD a 1TB HDD, NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB GDDR5; disk 256GB SSD M.2
Dotykový displej full HD, úhlopřIčka min. 15,6", překlopitelný o 360° PCle; Display port (Thunderbolt), wi-fi 802.11ac; externí LG
(režimy notebook, stojánek, stan, tablet) COR DVD±R/±RW/RAM Drive; HDD externí MAXTOR M3

notebook .Sitova karta: 10/100/1000 Mb/s, WiFi standardy a,ac,b,g,n 2 Portable 1TB Ext.; iTec USB 3.0 Hub 4-Port; Kabel redukce

Grafická karta: 2 GB, možno integrovaná, DisplayPort na VGA (D-SUB); Win 10 Home + upgrade na
Optická mechanika: DVD+/-RW, Win 10 Pro; záruka 3 roky OnSite NBD; C-TECH myš USB

optická 1200 dpi; klávesnice CZ/SK USB, oddělená numerická
Rozhraní: 4x USB 3.0, RJ-45, OVI, HDMI, audio vstup a výstup jack 3.5 klávesnice
mm
Klávesnice: CZ - QWERTZ/Y, oddělená numerická klávesnice
výdrž baterie: min 7 hod
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Součástí balení napájecí adaptér, napájecí kabel a baterie
Váha notebooku max. 2 kg
Operační systém: Microsoft Windows v české verzi s možnosti
připojení do domény
Myš: Optická se 2 tlačítky, 500 dpi, USB,
Redukce: HDMI do D-SUB(F) - pro připojeni anologového
dataprojektoru s rozlišením full HD
/Záruka a servis: 3 roky, reakce do NBD, oprava do 2 BD, plněni v
místě zadavatele

. . 7 D-Link GO-SW-8G B-port 10/100/1000 Gigabit DesktopSwitch 8 portu, celo GBLAN, Switch
Switch 16 portů, celo GBLAN 1 D-Link GO-SW-16G 16-Port GIGABIT EASY DESKTOP SWITCH

)

* Zadavatel není plátce DPH.
Maximální cena za 1 položku
nesmí být vyšší než 33 057 KČ
bez DPH (tj. 39 999 kč vc.
DPH).

Celková cena bez DPH

l

189 099 Kč |.""'ť' ,'@É! Celková cena s DPH
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