UTOCONT
cz4 7676795

Kupnĺ smlouva e. xŘÚlĺ 6125552
Dodávka přenosných počítačů
uzavřená dle $ 2079 a násl. z. ö,' 89ĺ2012 sb., občanský zákoník
kupní smlouva prodávající: RCV-201 6-Z193

SmIuvnĺ stranv
1. Kupující:

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
5321í Pardublce
lC: 708 92 822
ĐlC CZ7o892822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat
ve věcech

2. ProdávĄící

technických:

lng. Martin Halámka, tel.: 466 026'180

marti n. halamka@pard ubickykraj.

cz

Autocont GZ a.s.

HornopolnÍ 3322134
702 00 Ostrava
zapsán V obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ostravě,
sp. zn. B814

lC:47676795
DIC: C247676795

Zastoupen: lng. Jaroslavem Biolkem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: p. Radek Kusý, tel.: 910 973 026
radek. kusy@autocont. cz
Ceská spořitelna
č. tjčtu 6563752/0800

Bankovníspojení:

uzavírajítuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"), kterou se prodávajÍcí zavazuje převést do
vlastnictví kupujícího předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a kupujícíse zavazuje
zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Tato
smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky,
systémové čísloP16V00000179 s názvem ,,Dodávka přenosných počítačů"
zadávané dle zákona
č' 13412016 Sb'' o zadávání veřejných zakázek (dále jen
',zákon")'

clánek

l.

Předmět smIouvv

1.

Předmětem smlouvy je dodávka 46 ks přenosných počÍtačů.
Přesná technická specifikace je
přílohou č. 3 smlouvy.

2.

Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle minimálních poŽadavků na předmět veřejné
zakázky, kteý byl součástívýzvy kpředloŽení nabídky ze dne 10, 11' 2016 a ktený tvoří
přílohu č. 2 smlouvy.
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clánek ll'
Cena

1-

Cena, kterou je kupujícípovinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy,
činídle dohody smluvních stran:

Přenosné
počítaěe

2'

cena v Kč za
kus bez DPH

DPH

Poěet
kusů

cena v Kě
celkem bez
DPH

22 800,- Kć,

4 788'- Kč

46

1 04B 800'- Kč

DPH celkem
220 248,-

cena v Kě
celkem s DPH

Kr

1 269

048'- Kč

Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnu1e veškeré náklady prodávajícího
vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. l. této smlouvy, a to vÖetně 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. Kupujícíse zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou

v odstavci 1
tohoto ölánku 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.

č!ánek lll.
Termĺn p!něnĺ. mĺsto plněnĺ a lnstaIace

1.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímupředmět této smlouvy do 5 týdnů ode dne podpisu
smlouvy. Kupujícíjepovinen oznámit prodávajícĺmu nejméně 3 pracovní dny předem termín
dodání předmětu smlouvy.

2'

Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu

3.

Místem plnění a instalace je Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
Pardubice.

článek tV.
Součásti smlouvv

1'

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha ě' 1 : obchodní podmínky ze dne 1 0' 11' 2016
Příloha č. 2: Minimální poŽadované parametry kupujícího
Příloha ö. 3: Specifikace předmětu plnění

2' Tyto

a

V

se vysvětlujícĺ doplňující. případě
přednost
nejednoznačnosti nebo rozporů mají
ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.
příĺohyjsou chápány jako vzájemně
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ClaneX V.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Tato smlouva nabývá

platnosti

smluvních stran.

2.
3.

4.

a

účinnostidnem podpisu oprávněnými zástupci obou

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem.
Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, Že jĄí obsah a obsah příloh podrobně znď1í,

je jim srozumitelný a souhlasí s ním.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kaŽdá strana obdrŽí po jednom.
Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemně.

5. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejněnído registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemstvĺ
(s 504 zákonać.8912012 Sb., občanský zákoník, ve zněnĺ pozdějších předpisů).

7.

Právníjednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 5. 12.2016 usnesením
R/91i 16.

V Pardubicích dne

V Pardubicích

3.01,2017

dne:

2 3.

Za prodávajícího:

Za kupujícího

AutoCont CZa.s.

Pardubický kraj

lng. Jaroslav Biolek

JUDr. Martin N

předseda představenstva

o.l)r '

{,

i':

Á:;

Ä[J 0 Oru

i

í}.

ť"

CZ a. s.! $łrn*
n-.^^

616 00 ij' ĺ iLfax: 910 g73 4Úĺ;

- (i
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12'

2016

PřÍloha č. 1 kupnísmlouvy

obchodní podmínky
Ustanovení l.
Platební a fakturačnípodmínkv

1'

Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká aŽ po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.

2.

Faktura bude adresována:
Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

3

Faktura bude spĺňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá
náleŽĺtosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením
faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácenĺ. V závislosti na povaze vady je
prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným

vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatnostifaktury. Nová lhůta splatnosti začíná
běŽet ode dne doručeníkupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náleŽitostmi, splňujícípodmínky smlouvy.
4

Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z ućtu kupujícího.

Ustanovenĺ ll.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1'

Prodávajícíodpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
dokumentace veřejné zakázky, platných norem a souvĺsejícíchplatných předpisů

2.

Prodávajícíposkytuje po určenou zárućni dobu záruku za bezvadnost předmětu sm|ouvy, tj'
záruku za všechny vlastnostĺ, které má předmět smlouvy mít, a to Ąména dle smlouvý.
Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vĺastnosti, funkčnost a stanovenou účelovouzpůsobilost.

3.

Záruć,ní doba je stanovena v délce 48 měsícůa je garantována nejen prodávajícím,ale
ivýrobcem.

4'

Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude kupujícím
oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahĄí práce nä odstranění íady
bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada budó
odstraněna maximálně do následujícího pracovního dne po jejím oznáméní prodávajícímu,
a to v mĺstě instalace, pokud se strany pro jednotlivý případ nedohodnou jinak.

5.

Prodávajícíje povinen vadu odstranit na vlastní náklady.

6. V

případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záručnídoba prodlouŽí o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užívánjenv rozsahu niŽšímneŽ obvyklém.
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'

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 zaplacenĺ smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

7

9. V

případě odpovědnosti prodávajícĺho za vady v zárućní době platí v ostatním odpovídající
ustanoven í občanskéhozákoníku.

10' Prodávající je povinen zajistit bezplatný záručni servis autorizovaný výrobcem sám nebo
prostřed n ictvím výrobcem a utorizované servisn í organizace
:

Název

Sídlo
Zapsána
Zastoupená

lc

Dtc
Bankovní
spoiení
Telefon
E-mail
odpovědné
osoby

AutoCont CZ a.s
Hornopolní 3322ĺ34
oR, vedeném u KS v ostravě, oddíl B, vložka 814
lng' Jaroslavem Biolkem, předsedou představenstva
47676795
c247676795

Ceská spořitelna, 6563752/0800
910 971 595
sd-i h lava(Đa utocont. cz
i

Radek Kusý, Radka Dohnalová

V případě, Že zárućní servis neprovádĺ prodávajícísám, předloŽí před podpisem smlouvy
bud'písemnépotvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopiĺ smlouvy s touto servisní
organizací.

Ustanovení lll.
Zaiištění nl
ĺ oovinností

1. V

případě prodlení prodávajícĺho s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,1 vo z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

2.

V přĺpadě prodlení prodávajícího s odstraněním vady je stanovena smluvní pokuta ve výši
1 000,- Kč,zakaždýden prodlení akaŽdý jednotlivý případ, maximálně ve výši 5 000,- Kč.

2.

V případě prodlení kupujícíhose zaplacenĺm kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,01 o/o z dluŽné částky zakażdý den prodlení.

3.

Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účetkupujícíhoa kupujícína účet
prodávajícího do 14 dnů po obdrŽenívyúčtovánísmluvní pokuty.

4.

Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčen nárok kupujícího na náhradu

5.

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
prodávajícím kupujícímunezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu

případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním prodávajícího'

smlouvou.

l
l
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6'

oprávněnost nároku na smluvní pokutu nenĺ podmíněna žádnýmiformálními Úkony ze strany
kupujícího.

Ustanovenĺ lV.
Předání oředmětu sm
. přechod
1

2

ictví

Předmět sm|ouvy bude předán kupujícímuv místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku lll.
smlouvy.

o předání předmětu smlouvy se sepíšepředávací protokol (listina obsahuje soupis sériových
číse|),kterou podepíšíobě sm|uvní strany - osoby uvedené v ideniifikaehĺcn ĺoajĺcn
smluvních stran jako oprávněné jednat ve věcech technických či dalšíosoby jimi pověřóné.
Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na kupujícího.
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Přĺloha č. 2: Minimální poŽadované parametry kupujícĺho

l'ł1 in

l

nl iil n

přílclha č. 4 výzvy łr č. 2 smlouvy

ĺ poŽłrr1ovaľréFllrłĺtletry

Konvertibiln notebook 13" 2v1
Konstrukce

koľłvertibilľlídotykový displi:y otĺ_rčllýo 3Ĺ10st.' pevĺrě spojený :i tělelłr
trotebooktl. nłĺrŽlrost pouŽitíjirkcr notebookltirbletĺcllsplły se stojärrkem, nlin

2 klouby

Dĺsplej

Procesoľ

'!$t2Üx]080'
13,3'' dotykclvý. ĺrlrtivnĺrĺ-rzlišenĺFHD

pcldsvícenĺ

lPs' irntireflexĺlí. LED

lntel 7. generace. nlin. lłrtel i5' 72G0l-J nebo lepšíČi rnýkonový ekvivalent
jinélio v\irobce d e www. cpl_l be trc h nr a rk. net
sdĺlená
RAM, niin. ĚGB DDR4 2400lĺĺhz,nlin. 'i dalĚí volný slot pĺo moŽné
I

VGA
Pamět'
HDD

Multimédia
Sit'ové připojeni

rcłzšíření
ssD velikost miłl. 256GB
l nt*grovanćl webkłnrera HD, inteqrÖVaný

m

ikrofĺrn

Ethernet RJ-45 ť10/100/1ÜÜOMbitls}' moŽno i potłocíłdłpterupřes USB

WiFi stirndard lEEE B02.1'! alb1gln/ac, dual błnd 2.4 a 5 Gĺ-lz
Blue|ooth tlliľr. 4.2

Vstupní a výstupnĺ
pony a sloty

Klávesnice
Výdrž
Hmotnost
operaěnisystém
Záruka a podpora

Bľłšna

zto mirr. 1x 3_0;r 1x nłpájeľrý,'lx l-{Dl-illtriin.'!.4a' 'lx *udio
(sluchátka a ľrlikrofon}' čtečkł
plrměťouýclr karet SÜ vč. SDXC, slat pro
min. llx ŁlSB,

lrezpečncstnĺzámek
Česká, podsvĺcená, odolná proti politĺ, mr.lltitoLlchp*d
nrin. 9 łroditl

ĺnax. '| ,7 kg
Micĺosoft Windows 10 {i4bit, cZ, CIEM předinstälovalrý ĺra pevnéľ:ldisku
vč. licence ĺra Wiĺrdolvs 1Đ,Yłez nutnostiaktĺvłce
48 měsiců NBD garantovaná výrobcem, provedena technikem na místě
instalace, Podpĺra prostřednictvím lĺrteĺnetum tlsĺ u możňovat stahovĺiní
ovladačů a maľr*álů z internetu aclľesně pro konkiétłrízłclanésériové
číslozařĺzení

Myš

Přes rĺmeľrcl s popľuhem velikosti pro doclńvaný notebook, nrax. 14"
Laseľová' U-tB' záruky jako ntb

Mechanika DVD+.RW

USB, bez nutľlosti ext' napńjenĺ, záľuky jirka ntb
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AUT0c0 ňtĺ l
Přĺloha ě. 3: Specifikace předmětu plnění

Konvertibilní notebook í3'', 2v1 - DELL lns ron 13 5378
Konsŕrukce
Displej

Procesor
VGA
Pamět'

konreńibilnídotykoý display otočný o 360st., pewě spojený s tělem notebooku,
moŽnost pouŽitíjako notebook/tablet/display se stojánkem, 2 klouby
13.3', (1920x1080) FHD Wide Viewing Angles IPS Truelife LED-Backlit Touch

Display
7 Generace lntel@ Core i5-7200U (3M Cache, up to 3.10 GHz)
lntel(R) HD graphics 620 (standard 7 Generace lntel)
8GB DDR4 at 2400MHz (1x8GB) - 1x wlný slot pro roz šíření(max.16GB)

256GB Solid State Driw

HDD

Multimédia

lntegrowná webkamera HD (720p)' integrowný mikroÍon
Dell Adaptér -

Sĺt'ovépřipojení

UsB 3.0 na Ethernet 10/100/1000

WiFl802.11ac, Dual Band2.45l 5 GHz,1x1 Wireless Driwr
Bluetooth 4.2

2x USB 3.0 (r,četně 1x portu s technologiíPowerCharge), 1x USB 2.0' 1x HDMl
Vstupní a výśupnĺpońy lr1.4a,1x kombinowný konektor sluchátka/mikrofon, 1x čtečkapaměťoých karet
a sloý
microSD (sD/sDHc/sDXC)' 1x slot pro bezpečnostnízámek, 1x tstup napájení

Klávesĺrice

česká podsvícená kláresnice, odolná proti polití, multitouchpad

vÝdlž

min.

Záruka a podpora

hod s lntel Core i5
1,62 kg

Hmotnosŕ

operačnĺsystém

t

včetně licence
4 roky Premium Support with NBD onsite (na místě), oüadače, manuál staŽitelné
číslo
z internetu pro konkrétnísérioÉ

-PředinstaloranýoperačnísystémMSWindows10Pro(64bit)-českýjazyk,
Brašna

Myš
Mechanika DVD+-RW

Dell brašna ProfessionalTopload 14'' s popruhem přes rameno

DeIl myš, laserová

s posuno\acím kolečkem (6 tlačÍtek), USB, černostříbrná
Dell USB DVD Drirc-DW316
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