Kupní smlouva č. KŘÚ/19/25686
Nákup osobních počítačů
uzavřená dle $ 2079 a násl' z. č.8912012 Sb., občanský zákoník

Smluvní stranv
1.

Prodávající: ALlCoM s.r.o.
Komenského 2466/15a,
466 0í Jablonec nad Nisou
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., sp' zn.C,14658
tČo: zso 44 419
DlČ CZ25O44419
Zastoupen:

Banko
č' účt
a

2' Kupující

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532'|í Pardubice
tČo: zoa 92 822
DlČ: CZ7O892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
David Rezler, vedoucí oddělení informatiky,
Petr Jankovský, úsek správy sítí
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., pobočka Pardubice
č. Ú.

78-902 5640267 10100

uzavkají tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"), kterou se prodávajicí zavazuje převést do
vlastnictví kupujícího předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a kupujícíse zavazuje
zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy , ato za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Tato smlouva
je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu, systémovéčísloP19V00000388 s
názvem ,,Nákup osobních počítačů"
zadávané mimo režim zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,zákon"), a to v souladu s jeho $ 31.

čtánex l.
Předmět sm!ouvv

1.

Předmětem smlouvy je dodávka 80 ks nových osobních počítačů
identické konfigurace
a identického výrobce. Přesná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze
č. 3 smlouvy.

2'

Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle minimálních poŽadavků kupujícího(příloha č.2
smlouvy - minimální poŽadované parametry) na předmět veřejné zakázky malého rozsahu
uvedené v preambuli smlouvy.

3.

Součástí plnění není instalace předmětu smlouvy na místě plnění/dodání

G!ánek ll
Cena

1.

Cena, kterou je kupujícípovinen zaplatit prodávajícÍmu za řádné dodání předmětu smlouvy,
činídle dohody smluvních stran:
1 364 080,00 Kč
Cena celkem bez DPH
286 456'80 Kč
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH 1 650 536'80 Kč
BliŽŠístanovení ceny je uvedeno v příloze č. 4 smlouvy

-

poloŽkový rozpočet.

2'

Cena včetně DPH je cenou nejvýŠepřípustnou a zahrnuje veškerénáklady prodávajícího
vzniklé v souvis|osti s plněním popsaným v čl. l. této smlouvy, a to včetně nákladů spojených
se záručním servisem dle podmínek dále ve smlouvě stanovených' Cena můŽe být měněna
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majícíchprokazatelný vliv na uvedenou
cenu.

3.

Kupujícísezavazuje uhradit prodávajícímu kupnícenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na
základě faktury vystavené v souladu s dalšímipodmínkami uvedenými v této smlouvě a
způsobem uvedeným v ustanovení l. přílohy č' 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

4'

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenífaktury

kupujícímu

Článek lll.
Termín plnění. místo plnění

1.

Prodávající se zavazuie předat kupujícímupředmět této smlouvy do 6 týdnů ode dne účinnosti
smlouvy v sídle kupujícího.Prodávajícíje povinen oznámit kupujícímunejméně 3 pracovní dny
předem termín dodání předmětu smlouvy'

2'

Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu oprávněnými
osobami prodávajícího a kupujícího. Dodání kupujícímu prostřednictvím přepravce není
povaŽováno za předání předmětu plněnís účinkyust. lV' obchodních podmínek.

3.

Místem plnění je budova Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
Pardubice.

clánek lV.
Součásti smlouvv

1.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

obchodní podmínky
Specifikace minimálních poŽadavkŮ
Technická specifikace předmětu plnění
PoloŽkový rozpočet

a

V

se vysvětlující doplňující. případě
přednost
nejednoznačnosti nebo rozporů mají
ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh'

2' Tyto

přílohy jsou chápány jako vzájemně

článet V.

Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn.
o uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
o uveřejnění.

!

3.

Smluvní strany uzavirají tuto smlouvu v souladu s NařÍzením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27 . dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajůa o volném pohybu těchto údajŮ a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou pouŽity
výhradně pro účelyplnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajŮ jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pard ubického kraje www. pa rd u bickykraj. czl gdpr.

4.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
zákonem č,.8912012 sb., občanský zákoník v platném znění.

5'

Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly' její obsah a obsah příloh podrobná znaji a
souhlasís ní. Smluvnístrany prohlašují, Že se smlouvou cítíbýtvázány, Že ustanovenísmlouvy
jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliza nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehoŽ připojují
níŽe své podpisy.

6.

Neplatnost, neúčinnostnebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnostnebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy' Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vŽdy přednost text smlouvy.

'

Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovanýchdodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran' Změny
kontaktních osob se povaŽují za provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu druhé
smluvní straně.

8.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŽ kupující obdrŽí 2 vyhotovení a prodávající
'l vyhotovení.

9.

Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 18. 11.2019 usnesením
Rt2315t19.

7

Jablonec nad Nisou,

Za prodávajícího

lng. Zdeněk Hanaj, jednate

Pardubice,

19,

ll,

Za kupujícího:

_0Ú1-

20jg

č.

Příloha č. 1 kupní smlouvy č' KŘÚ/19/25686

obchodní podmínky

1

1'
2.

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv
Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká aŽ po podpisu předávacího protokolu

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
Faktura bude adresována:
Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

3. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi.
Kupujícíje oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti

uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
kupujícíprodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen
fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury
přestává běŽet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začínáběŽet ode dne
doručeníkupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi,
splňujícípodmínky smlouvy.

4.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtukupujícÍho.

1,

Ustanoveni ll.
Zárukv, odpovědnost za vadv
Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
dokumentace veřejné zakázky, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2.

Prodávající poskytuje po určenou záručnídobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít, a to zejména dle smlouvy.
Prodávající prohlašuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou účelovouzpůsobilost.

3.

Záručnídoba

je v délce 60 měsíců,není-li v přílohách této smlouvy stanovena delší.
Poskytnutá záruka je typu 60 měsíců NBD garantovaná výrobcem, provedena technikem na
místě instalace předmětu smlouvy (budovy Krajského úřadu v Pardubicích), příjem poŽadavků
a konzultace odpovídá režimu 2417. Podpora, která bude poskytována prostřednictvím
lnternetu, musí umoŽňovat stahování ovladačůa manuálů z lnternetu adresně pro konkrétní
zadané sériovéčíslozařízení.

4. Vada na

předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záručnídoby, bude kupujícím
oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení, pokud se strany nedohodnou jinak'

5.

Prodávajícíje povinen vadu odstranit na vlastní náklady

6.

V případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záručnídobaprodlouŽío dobu, po kterou
nemohl být v dŮsledku zjištěnévady předmět smlouvy uŽíván vůbec nebo mohl být uŽÍván jen
v rozsahu niŽším neŽ obvyklém.

7.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záručnídoby, přičemŽ i reklamace nahlášená
kupujícím v poslední den záručnídoby se povaŽuje za včas uplatněnou'

8.

odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůčiprodávajícímu na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

9. V

případě odpovědnosti prodávajícího za vady v záruéní době platí v ostatním odpovídající
ustanovení občanského zákoníku.

10' Prodávající je povinen zajistit bezplatný záručnt servis autorizovaný výrobcem sám nebo
prostřednictvím výrobcem autorizované servisní organizace:

Název

Sídlo

Zapsána
Zastoupená

!co

Dtc
Bankovní
spoiení
Telefon
E-mail
odpovědné
osobv

Fujitsu Technology Solutions
V Parku 2336122, 148 00 Praha 4 - Chodov
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze. oddíl C' vloŽka 71416
261 15 310

c226115 310

233 034 000, 233 034 007
i

nfo.cz@ts.fuiitsu.com

V případě, že záručníservis neprovádí prodávajícísám, předloŽí před podpisem smlouvy bud'
písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní
organizací.

V případě změny Údajů uvedených
kupujícímu.

v

tabulce shora je změna platná jejich doručením

Ustanovení lll.
Zaiištěníplnění povinností

1. V

případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvnÍ pokuta ve výši
0,1 o/o z celkové ceny plnění zakaŽdý den prodlení.

2'

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady je stanovena smluvní pokuta ve výši
1 000,- Kč za kaŽdý den prodlení a kaŽdý jednotlivý případ, maximálně ve výši 5 000,- Kč'

2.

V případě prodlení kupujícÍho se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,01 o/o z dluŽné částky zakaždý den prodlení.

3.

Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účetkupujícího a kupujícína účet
prodávajícího do '14 dnů po obdrŽení vyúčtovánísmluvní pokuty.

4.

Ujednáním smluvní pokuty nenídotčeno právo kupujícího na náhradu Škodyvzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupujícíje oprávněn poŽadovat
náhradu případné škody způsobenéporušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvnÍ
pokuta, v plné výši'

5.

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
prodávajÍcím kupujícímu nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu

smlouvou.

6.

oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
kupujícího.

Ustanovení lV.
Předání předmětu smlouvv. přechod vlastnictví

1.

Předmět smlouvy bude předán kupujícímuvmístě plnění uvedeném vodstavci 3. článku lll.
smlouvy.

2' o

předání předmětu smlouvy se sepíšepředávací protokol (listina obsahuje soupis sériových
čísel),kterou podepíšíobě smluvní strany - osoby uvedené v identifikačníchúdajíchsmluvních
stran jako oprávněné jednat ve věcech technických či dalšíosoby jimi pověřené' Podepsáním
předávacího protokolu přechází vlastnické právo na kupujícího.

Minimální požadovanéparametry

příloha č.2

ano/ne

zdr'ivdlel óD'd.ttrt? dhý Pr

Počítačová5estava
DéslEn

Počítáč
šasí
Konstíukc€

d

Monltaf bvlv al] relnéhr wjnhre.

dřlD'dňl hÓnrlá

černostříbrnÝ nebo černú

ANO

small Fořm Fa.t6ř

SFF

provoz v umístění svisle i vodorovně, možnost zamykatelnosti visacíml zámečky i speclalizovaným,

šasí

zabezoečením např. Kensinston, detekce otevření skříně
lntel H370

ANť)

páměť

minimálně 16 GB 2666MHz DDR4 ro2lÓžené v duálním řadiči oamětí

2x 8GB

Grafická karta

inteerována. lntel HD 610, možnost rozšířit o další VGA do slotu Pcle 16X
VelikÓ(t ňin
M sÁTA ssĎ

H0630, ano
ANO

8x DVDíRW. SATA

ANO

Chlpset
PÍocesoÍ

dlsk

P€vnÝ

's6GB

ootl.ká ňechánika

fuu

0370 u/ššÍ
l5-8400

'

2666Mht

ne

síťová kářta

10/100/1000. RJ 45. obsahuie funkci Wake on Lan

Audio

interní speaker
mex 2sow ! účinnÓstí min. 85%. aktivní pFc

zdtdl

ANO
ANO
PFC

laserová, UsB, třítlačítková, rolovací kolečko, ergonomická pro pravou i levou ruku, ne bezdrátová

MYš
podložke rod mvš

ANO

ne
UsB, cz/EN, normální rozložení (včetně numerické),normální počet a velikost kláves_ne miniklávesnice,
bezdrátová. rovná soodní hrana (oro uložení do Doiezdu ood stůl}

Klávesnlce

ne
ano

součástl balení

5tandaÍdy

vnější UsB (min.4x UsB3.0 - z toho min. 2x vepředu), min. 2x vstup a uístup audia jack 3,5mm (1x
VéÓřtdU. 1t V2ádUl. 1x R]45. lx VGA- 2x Dieitální boÉ lmin- lx DisolavPoŘ)
tnerry star mtn. 5.2, tu RoH5

ANO

zabezDečení

modulTMP 2.0

qNo

spÍáva blos

možnost nastavit heslo pro bios, setuo. i boot zařízení
info o ccriovém číslc mÓdelu Pca Ver'i Blosu

ANO

možnost oovolit/zakázat iednotlivé skuDinv UsB (min. veoredu/vzadu)' dále možnost ie zakázat iako celek
moinost navolit/zaká7at Wak.onl en

ANÓ

možnost říu ení boot sekvence. SATA 2ařízení. ří2éníAudia. Pcl. VGA
možnost 5Douštění počítačů
v daný čas s opakováním min. každý den a o víkendu

ANO

všechnv větřáčkv isou resulovatelné v rámci řízenínaoáiení

ANO

tPs

ANO
ANO

8x

poŇ

Repula.e aktivní.h oruků

ANO

ANO

ANO
ANO

Monitor
T€chnologle

disple|e

Povrch dlsoleie

Podrví..ní

LED

ANO

Vldltelná úhlooříčka
Kontřástní poměÍ

min.23.8"
min' 1000:1 (nedvnamickÝ)

ANO
ANO

Jas
Odezva

250cd/m'

ANO

max. 5 ms

5ms

Barevná hloubka

16.7 mil barev

lih.l

miň

'nhř.'EnÍ

1

70' vÓ.lóřóvnĚ

Rozllšéní

1920x1080 Dx

Rozteč oixelú

max 0,28mm

ANO
17A/17A

miň 1 7o'<vi(l€

ANO
o,2745

Moiňóšt íáŠtavpnínáklrnÚ- netáč.nÍ

ANO

Možnost natočení monltoÍu na vÚšku o 90'
Mó'nrrt r.!ule.t Vúškvm6nltÓřu

ano

ANO
ANO

zaĎolení

min. 1x VGA. 1x DisDlavPort. 1x HDMI

ANO

spotřeba
Standardy

Ťax. 40W oři normálním provozním režimu, max 0,4W oři spánkovém
ICO 5,2, ENERGY 5TAR 5.1

17wl0.21w

zabezpečení
souřárt bálpní

naoáipcí kabel DroDoiÓVaci kabel DisDlavooň

ANO

součást balení

a

Star 7.0

záÍuka

Předinstalovaný os windows 10 Pro 64 blt cz
Dodání Vč.tně sÓUnisu ujrobních čísplr]arlenÚ.h pc á mÓnitórli
oaměťovémédium s ovladači
60 mé5ícůNBD garantovaná y/robcem, provedena technikem na místě instalace, příjem požadavkůa konzu1tace24|7.Podpora
mU5í umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériovéčíslozařízení.
DiaEnostický oroEram oro sorávnou funkčnost komoonent Pc {orovoz mimo os windows)

ANO
ANO
ANO
prostřednictvím lnternetu
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FUJITSU

EsPRlMo D738/E85+ p/n S26361-K1630-V200

+

5y NBD

záruka

80

ESPR|MO D738lE85+ BASE UNtT with Mainboard D3601 (proprietary); cHIPSET: lnteloQ3To; MEMORY: 4 DIMM slots (DDR4 2666 MHz) with max.
64 GB, dual channel support (for dual channel performance 2 memory modules have to be ordered, capacity per channel has to be the same);

GRAPH|CSonboard: lntel.UHDGraphics610and630 AUDIO: RealtekALC6T1;LAN: 10/100/1000Mbit/s,

lntel'LAN; SLOTS:1xPCle3.0x4(mech.

x16),1xPCle3.0x16 DR|VEbays:1x3.s-inchinternal,lx2.5"internal,lxslimdrive,3.S-inchbayusablewithadapteras2x2.5-inchbays;1xM.2
onboard; POWERSUPPLY:2l0Wmaxoutput; INTERFACES: Front:lxAudioheadphone, 1xAudiomicrophone,2xUSB2.0,2xUSB3.1;1xUSB3.1
TypC; Rear:2xDisplayPort, lxDVI-D,2xUSB2.0,4xUSB3.0, IxLAN(RJ45),2xPS2;lxAudioline-in, lxAudioline-out, lxVGAviaPCleadaptercard
optional; lnternal: 2x USB 2.0; 1x eSATA (optional); Fujitsu Deskview Client, Fujitsu Deskview lnstant BIOS managemenU Fujitsu Workplace Protect,
Fujitsu Workplace power and communication settings; Optional: intrusion switch, integrated cabinet lock, mouse, keyboard;
Standard warranty:
1 year, Bring-ln Service, 5 days /

t

hours (9x5, local business hours), FTS wide / FTS

lntel Standard Manageability (lSM)
Core i5-8400
16GB DDR4-2666
VGA extension card LP
DVD SuperMulti SATA slim (tray)
SSD SATA

III

256G8

Country kit Euro-cable (EU+)
K8410 USB Black CZ/SK
Lic Win10 Pro

Load WinLO Pro(64) MAIN+Office lmthTrial

Drivers&Utilities DVD (Win10) ESPRIMO DT
USB/PS2 laser combo mouse grey
Feet for vertical position (2 pcs.)
lnternal speaker
lntrusion switch
Key lock in rear side
SP 5y OS,9x5,28D Rt

23.8" Fujitsu B24-9-Ts černý, EU p/n S26361-K1643-V160
LCD monitor Full HD 1920 x 1080, lPS, 16:9, 5ms, 60 Hz, 250cd/m2, kontrast 1000:1,
HDMl 1'4 a starší, DisplayPort a D-SUB (VGA), Pivot, nastavitelná ýška, sluchátkový
vtistup, Flicker-free a Filtr modrého světla, VESA, repro

80

p íloha č. 4 smlouvy

Položkov rozpočet
Po!oŽka

osobnípočítač

cena/ks bez
DPH (Kčl

cena/8Oks bez

cena/80ks s DPH

ks

FUJITSU ESPRIMO
D738/E85+ p/n 526361K1630-V200 + 5y NBD
záruka

80

13 901,00

í 1'l2 080'00

233 536,80

1 345 616,80

80

3 150,00

252 000,00

52920,00

304 920,00

DPH íKč)

23.8" Fujitsu B24-9-TS
Monitor

DPH 2í% /80ks
(Kč)

značka a typ

čern , EU p/n s26361-

íKč)

K1643-V160

cena celkem

í 650 536'80

