
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon")

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. veřejná zakázka se tak
dle § 31 zákona řIdí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení
nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanoveni v tomto
dokumentu jsou použita pouze analogicky.

Název a číslo veřejné zakázky:

Druh zadávacího řIzenI:

Předmět veřejné zakázky:

Režim veřejné zakázky:

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro ZŠ
Veltrusy ZŠ 3/2020, čj. ZŠ 305 - 307/2020

VZMR (otevřená výzva)

Dodávky

Zakázka malého rozsahu

Základni škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, 277 46 Veltrusy

IČO: 70990972

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.2 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plněni veřejné zakázky je dodávka - nákup 33 kusů přenosných počítačů (dále jen
,,notebook") pro Základní školu Veltrusy, příspěvkovou organizaci.

Přesné parametry notebooků jsou uvedeny v technické specifikaci, která je uvedena v bodu 4 této
zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že je možné zrušit předmětné zadávací řízeni v případě, že se
vyskytnou důvody zvláštního zřetele (vC. důvodů ekonomických), pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízeni pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil
či nikoliv.
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1.3 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení veřejné zakázky:

Předpokládané ukončeni :

ihned po účinnosti smlouvy na

veřejnou zakázku - smlouva

bude podepsána do 9.11.2020

nejpozději do 10.12.2020

1.4 Místo plnění veřejné zakázky

Základni škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, 277 46 Veltrusy.

1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 16 500 KČ bez DPH za 1 kus notebooku.

Předpokládaná hodnota za 1 kus notebooku je hodriotou maxiŕnálni a nepřekročitelnou. V přípaclě, že
účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízeni vyloučen
z důvodu nesplněni zadávacích podmínek.

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Lhůta pro podáni nabídek:
Otevíráni obálek:
Místo pro podáni nabídek
a otevíráni obálek:

do 2. 11. 2020 do 8:00 hodin.
kancelář ZŠ Veltrusy, 2.11.2020 od 9 hodin

Poštou na adresu Základni škola Veltrusy, Opletalova 493, 277 46
Veltrusy, případně osobně v kanceláři školy na adrese Opletalova493.
277 46 Veltrusy..

2.1 Náležitosti podání
Zadavatel přijme pouze listinně podané nabídky. Elektronické podání nabídky zadavatel nepřipouští.

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámeni o pozdě podané nabídce.
Na přední straně obálky bude uvedeno Nýběrové ŘÍZENÍ - výběrové řízeni na nákup 33 kusú
přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy - NEOTVÍRAT".

Účastník předloží nabídku v jednom vyhotovení označeném jako ,,Originál". Zadavatel doporučuje, a by
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny
před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

2.2 Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následujici struktuře:

1. krycí list nabídky " cenová nabídka - viz příloha 2

2. obsah nabídky s uvedením čísel stran
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3. nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě - součásti této nabídky bude příloha č. 3
zadávací dokumentace

4. Splněni kvalifikačních předpokladů - dle bodu 3 této zadávací dokumentace.

5. Čestné prohlášeni o akceptaci zadávacích podmínek - viz příloha 5.

6. Čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládajici nabídku nepoddel na připravě nebo zadání
předmětného výběrového řízeni - viz příloha 6.

7. Kupní smlouva - viz příloha 7.

2.3 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytne vysvětleni zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná forma
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu sídla zadavatele. K písemné
komunikaci je možné rovněž využít adresu: s!(o|a.velíÍ"Usy@.3ezl)air.cz .

3. Kvalifikace účastníků

3.1 Kvalifikace účastníků
Kvalifikovaným pro plněni veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splněni:

1. základni způsobilosti
2. profesní způsobilosti
3. technické kvalifikace

3.1.1 Zák|adnÍzpůsobi|ost
způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni pravomocně

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

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

C) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociálni zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

d) 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.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základni způsobilosti ve ztahu k České republice
předložením čestného prohlášeni.

3.1.2 Profesní způsobilost
Splněni profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
1. analogicky dle ust. § 77 odst. 1 zákona
ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právni předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
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3.1.3 Technická kvalifikace
Splněni technické kvalifikace prokáže účastník. který předloží

analogicky dle ust. § 79 odst 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízeni
včetně uvedení ceny a dobv jejich poskytnuti a identifikace objednatele, Účastník je rovněž povinen
doplnit kontaktní údaje na objednatele pro ověřeni informaci.

Seznam musí obsahovat nejméně dvě významné dodávky realizované dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a dobv plněni. Za význaninou dodávku je považováno poskytnuti
dodávky obdobného charakteru. jako je vymezeno v předmětu plněni této veřejné zakázky. tj.
dodávky, jejichž předmětem byla dodávka notebooků v minimální finanční hodnotě 16.500 KČ bez
DPH za 1 kus notebooku.

4. Technické podmínky

4.1 Vymezení technických podmínek
Nabízené plněni musí plně odpovídat následujicIm požadavkům:

Minimálni parametry, které musí notebook splňovat:

CPU: ekvivalent 7000 bodů cpu benchinark)

RAM: 8GB

Diskv: SSD 256GB

Disple.j: 15.6" (provedeni: matný rozlišení: 1920xl080 bodů)

Porty: IxUSB3. 1xUSB2. HDMI. (,bluctooth. čtečka SI) karet)

Nunierická klávesnice: ano

Konektivita: Ethcrnct ] 0/1 00/1000 MBit/s

Wiň: splljuj icí standardy b/g/n/ac

Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit

výdrž baterie: 6 hodin

Záruka: 24 měsíců
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5. Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako jednotková cena nabízeného plněni za 1 kus notebooku bez
DPH. Nabídková cena za 1 kus notebooku bez DPH, která je předmětem hodnoceni. bude rovněž
uvedena v rámci krycího listu.

5.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků
a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

5.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH.

6. Platební podmínky

Platební podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

7. Hodnotíd kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovil, že jediným kritériem ekonomické výhodnosti. podle kterého budou nabídky
hodnoceny. je nejnižší celková nabídková cena bez DPH zpracovaná dle bodu 5 zadávací
dokumentace. Nabídky budou seřazeny podle výše jejich celkových nabídkových cen bez DPH od
nejniZši po nejvyšší, a tím bude získáno výsledné pořadí nabídek. Nejlépe bude hodnocena nejnižší
celková nabídková cena bez DPH.

8. Další požadavky

8.1 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

9. Obchodní podmínky

9.1 Formálni náležitosti
Závazný návrh smlouvy nemusí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo
osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Zmocněni či pověření musí být v takovém při'padě
součástí návrhu smlouvy o dílo účastníka.
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9a2 Vymezení obchodních podmínek
fúčastník je povinen bez výhrad přijniout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu č. 7 této

zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn upravit tento závazný návrh smlouvy pouze na
místech k tomu zadavatelem určených.

10. Seznam příloh
Pňtoha č. 1 Minimálni parametry notebooku

S Příloha č. 2 Krycí list nabídky
a Příloha Č.3 Nabídka uchazeče

Příloha Č.4 Čestné prohlášeni ke kvalifikaci
Příloha Č.5 Čestné prohlášeni o akceptaci zadávacích podmínek výběrového řízení
Příloha č. 6 Čestné prohlášeni uchazeče
Příloha Č.7 Kupní smlouva

Ve Veitrusich dne 19.10.2020
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Příloha č. 1

Minimálni parametry notebooku - Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy

CPU: ekvivalent 7000 bodů cpu benchmark)

RAM: 8GB

Diskv: SSD 256GB

Displej: 15,6" (provedcní: matný rozlišení: l920xl080 bodů)

Porty: 1xUSB3. ] xUSB2. HDMI. (bluetooth. čtečka SI) karet)

Nuinerická klávesnice: ano

Konektivita: Ethernet 10/100/1000 MBit/s

Wifi: splňující standardy b/g/n/ac

Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit

výdrž baterie: 6 hodin

Záruka: 24 měsíců
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Příloha č. 2

Název veřejné zakázky:

Krycí list nabídky
Nákup 33 kusú přenosných počítačů pro ZŠ
Veltrusy

VZMR (otevřená výzva)
Druh zadávacího řízení:

Předmět veřejné zakázky:

Režim veřejné zakázky:

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

Dodávky

Zakázka malého rozsahu

Základni škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, 277 46 Veltrusy

IČO: 70990972

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Účastník:

Adresa:

lČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

Kontaktní osoba za účastníka (e-mail)

Informace, zda se jedná o ma|ý/střednÍ/velký/ podnik'

' Účastník zvoli.jednu 7. variant
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CELKÔVÁ CENA BEZ DPH

1 notebook

DPH V Kč

1 notebook

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabidkv po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podáni nabídky.

V dne

podpis oprávněné osoby uchazeče

(Obchodní híma, jméno a podpis
osoby

oprávněná jednat za Účastníka -
dop/n/"íjčastn/"k)
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Příloha č. 3

Nabídka uthazeče - Nákup 33 kusú přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy
Typ zařízení

Parametry:

i Procesor

l RAM

1Disk

' Displej

CD, DVD mechanika

Porty

' Numerická klávesnice ANO X NE

' Konektivita '
l

WIFI

OperaČní systém

Výdrž baterie

Záruka

Ostatní

10
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Příloha č. 4

Čestné prohiášení ke kvalifikaci

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon")

Název dodavatele (vC. právní formy)

l Sídlo l místo podnikáni

l IČO

prohlašuji tímto čestně, že:

splňuji základní kvalifikaci dle bodu 3 zadávací dokumentace v plném rozsahu dle zadávacích
podmínek s názvem ,,Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy.

V dne

!
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Příloha Č.5

Čestné prohlášeni o akceptaci zzdávacích podmínek výběrového řízení

název uchazeče/zájemce

IČO

Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto čestně prohlašuje, že akceptuje
veškeré zadávací podmínky výběrového řízeni.

výběrové řízeni na dodávku Nákup 33 kusú přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy

zadavatel:

Název zadavatele: Základni škola, Veltrusy, příspěvková organizace

Sídlo: Opletalova 493,277 46 Veltrusy

IČO: 709 90972

podpis oprávněné osoby/uchazeče

l ,'J
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Příloha Č.6

Čestné prohlášení uchazeče

výběrové řízení na dodávku k veřejné zakázce Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy

Čestně prol]]ašu,ji. Ze

.já. osoba mnč blízká, ani žádný můj zaměstnanec.
mú,j subdodavatel. osoba jeníu blízŔá. ani žádný .jeho zaměstnanec

se nepodílel na 7.pl'aco\"áni zadávací dokumentace.

Dále čestně proh]ašuii. že .jsem nabídku nczpraco\'al \' součinnosti s .jiným uchazečeni, který
podal nabídku.

V

Dne'

Podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
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Příloha č. 7

Kupní smlouva k veřejoé zakázce: Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro ZŠ Veltrusy

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
(dále jen .,NO7.")

I.
ÚČastníci smlouvy

Kupující: Základní škola Veltrusy, příspčvková organizace
se sídlem Opletalova 493. 277 46 Veltrusy
zastoupena: Mgr. Světlanou Rackovou. řeclitelkou školy
lČ: 70990972
DIČ:CZ70990972
bankovní spojení: ČSOB. Poštovni spořitelna
č. účtu 1818049870/0300

Prodávající:
se sídlení
zastoupen'
IČ'
DIČ:
zapsaná v obchodníni re.jstříku vedeném

spisová značka

bankovní spojení'
č. účtu

ll'.
Předmět p!nční

2.1. Prodávající se 7.avazll.jc řádně
(dále také .jen .,notebook"' nebo
nedílnou součástí tCto sn]lolľvy
ke zboží a zaiistit záruční servis

a včas dodat
..notebooky"')
(dále také jen
zboží.

kupuiicílnll 33 kusů přenosných počítačů
dle technické specifikace nabídky. která je
,,zboží"), převést na něho vlastnické právo

22. Zhotovitel se přitoni zavaztjjc dodat zboží \" jedné dodávce za podinínck llvedenýc]1
zejniéna v zadávací dokumentaci zakázkv Nákup 33 kusů přenosných počítačů pro "ZŠ

ď

Veltrusy.
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2.3. Kupu.jíci se zavazu.je řádnč a včas dodané 7božj převzít a zaplatit prodá\'aiícimu
s.jednanou kupní cenu,

2.4. Prodá\'aiici .jc povinen předat kLlpll.iicímtl veškerou dokuinentaci. která se .ke zboží
vztahuje (,zejn1éna základní návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a další doklady
nutné užívání zboží). a to při dodáni zboží.

III.
Doba a místo plnČní

3.1. prodávaiící je povinen dodat zboží do 10. 12. 2020.

3.2. Místem předání a převzetí zboží je sídlo kupujícího.

3.3. Vlastnické právo ke zboží se převádí z prodáva.jícího na kupl!jícího fyzickým přcdáním
a převzetím zboží oprávnčnou osobou kupujícího.

3.4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího fyzickýni
předáním a přcvzctím zboží oprávněnou osobou kupl!iiciho.

3.5. p}'odá\'ající se za\"azu.je dodat zboží řádnč, Ĺj. bez vad a včas. Zboží nebo .jeho část, které
má vady. není kupu.jíci povinen převzít.

3.6, Předání a převzetí zboží bude provedeno potvrzeniin dodacích listů oprávněným
zástupcem kupu,iíciho a prodávaijcíllo.

3.7. Ze strany kllplljícího jsou oprávnčni k převzetí zboží a potvrzení dodacích listů:

, (údqje o d("/lších ()sol)ách dol)/ní kl/l)l!/'ícl' před podpisem
,s'mloul:)')

3.8. Ze strany prodáva.jicího .jsou oprávněni k potvrzení dodacích listů:

3.9. Přepravu zboží do místa plnění zajišťuje pl'()dá\"ající na vlastní náklady a nebezpečí,

IV.
Cena

4.1. Cena zboží ,je s.jednána dohodou sniluvních stran a činí:

15
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Cena za l kus notebooku bez DPH Kč (slovy
)

DPH Kč

4.2. Cena zboží je sjednána dle 11abídkové ceny prodá"aiiciho uvedené y příloze č. 2 této
snilouvy.

4,3. Cena zboží se s.jednává jako konečná a nejvýše přípustná, z,ahrnuje všechny náklacly
potřebné k dodání zboží včetně nákladů za dopravu. na záruční servis a všechny poplatky
(AO, REMA apod.).

4.4. Sjednaná celková cena za l kus notebooku může být změněna pouze z důvodu změny
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. \"c znční pozdějších předpisíi:
v takovén) případě blľde s,jcdnaná celková cena včcInč DPH částečně či úplně snížena
nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušnC změny zákona č. 23 5/2004 Sb.

V.
Platební podmínky

5.1. Kupuiící je povinen zaplatit cenu po převzetí řádně a
daňového dokladu - faktury '"ystavené prodávajícím.
právnín]i předpisy předepsané náležitosti. Součásti
potvrzený dodací list. Bez přílohy je faktura neúplná

včas dodaného zboží na základč
Faktura musí obsahovat všechny
fäktury jako ,je.jí příloha bude

5.2. S,platnost fäktury se sjednává na 21 kalendářních dní od ,jc.jího p]'okazalelnCho doručení
kupuiícín1u. Faktura je zaplacena dnem odepsání PřiS]llŠl]é tiikturované částky z účtu
kllpujicího vc prospěch účtu prodáva.jícího.

5.3. Pro případ. že faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo bude
obsahovat nesprávné úda.je nebo bude ,iiľ]ak neúplná. .je kup'!iící oprávnčn .ji vrátit
prodávajíciľnll k doplnční. V takovém případě není kupující v prodlení se 7.ap]ac.eníin.
nová lhůta splatnosti faktury začne plynout až dnem doničení opravené faktury
obsahující všechny požadované náležitosti a správné úda.jc.

VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vacly

6.1. Záruční doba dodaného zboží a \.'šech jeho části je 24 měsicíi.

6.2. Veškeré náklady na záruční servis .jsou zalunuty v celkové ceně dodávaného zboží
a prodávající není opi'ávněn požadovat v souvislosti s poskytovánini zál"llčního servisu
žádnou další platbu.

6.3. Záruční doba počíná běžet ode dne dodáni zboží. tj. pot\.'rzení dodacích listů
prodávajícím a kllplljícin]. Zboží. které ncsplňu.je požadavky dle technické specifikace
uvedené \' příloze č. 3 srnlouvy..je vadné.
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6.4, Po dobu záruky musí zboží vykazovaí požadované vlastnosti a být plně funkční ve
smyslu této s1]11oLl\'y \"čell]ě .je.jích příloh.

6.5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakckoliv závady zboží či .jeho části. je
prodáva,jící povinen ,je zdarma odstranit.

6.6. Prodávající bere na vědoini. že zboží či jeho část je určena k využiti i v jinéin niistě. než
je místo plnění. resp. sídlo kupujícího. Zánika na zboží je platná pro celé úzerní České
republik\'.

ď

6.7. Vady na zboží vzniklé v průběhu záruční doby uplatní kupu.jící u prodá\"ajicího písemně
na adresu prodáva!iiciho uvedenou v záhlaví sndotívy nebo prostřcdnictvíin int'ormačniho
systéinu datových schránek. pokud se smluvní strany nedol]odnoll .jinak.

6.8. prodáva.jicí a kupující stanoví pro hlášeni a přijímáni poruch kontaktní osoby v příloze
č. l smlouvy, 7.nična kontaktních osob je niožná pouze píseninou lljrlnou.

6.9. pl'odávajicí je povinen při,jimat hlášení o závadácli každý pracovní den od 8:00 do 16:00
hodin, Na oznámení učiněná niimo uvedenou dobu se hledí jako by došla
v bezprostředně nás]edl!iící pracovní den po tomto oznáinení v 8:00 hodin.

6.10. Prodávající se zavazl!je započít s odst]"aliováním závady na zboží nejpozději následující
pracovní den od nahlášení vady kupl!iícím v místě. kde se vadné zboží či .jeho část
nachází, a to po celém území České republiky.

6.1 1.Kupující ,je oprávněn požadovat odstranční vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou:
není-li to l11OŽlľĹ je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazeníní no\'ý]n bezvadnýni
zbožím či ,jeho čisti. Bude-li vada zboží neodstranitelná (byt' u jednoho kusu zboží). .je
kupuiící rovtlčž oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.12,I']'odá\'a.iící je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně
v místě závady zboží a odstranit ji v co 11eikratšín) možnéin tern)ínu, nejpozdčji však do
] 5 pracovních dnů ode dne .jejího uplatněni lalpujícín1. případně do data dohodnutého
oběma snlluvnin]i slľ'analni. Budc-li nutné zboží k opravě odvézt. lhůta pro opravu se
nemění. V případě odvezení zboží k opravě si kupl!jící vyhra7.uie právo vymontovat ze
zboží pevné disky a ponechat je u kllpujíciho z důvodu zaiištění ochrany důvěrných dat
a osobních údajů. Montáž provede po dohodě prodáva.jící nebo kupující, tím není
dotčeno právo kupu,jícího na záruku zboží,

6.13.Jestliže prodávající neodstraní oprávněně reklainovanou vadu ve shora uvedené lhůtč. je
kupující oprávněn zaj istit odstranění vady zboží .jiným způsobem. Náklady vzniklé
kuplljícímll v souvislosti s tímto odstraněníni vady zboží je prodávající povinen uhradit
kupu.iícilnu. a to do 14 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury. Tímto se prodávající
nezbavujc odpovědnosti za zboží jako celek ani za .jeho .jednotlivé části.

6,14.Uplatnčníin práv ze záruky za jakost lle.isoL| dotčena práva kupujícího na uhrazení
smluvní pokutv a náhradu škodv.

ď

6.1 5. V7.nikne-li v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího
kupu.j ícíinu škoda. ,je p]'odá\'ajicí povinen tuto škodu v plné výši nahradit v penězích.
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6.16.Prodá\"a.jíci ncodpovídá za vady zboží. pokud bylo bez souhlasu prodá\'a.iícího
upravováno či používáno v rozporu s dokumentací (llá\"odeín k obsluzc a údržbč či
podniinkami výrobce). anebo pokud byla vacla způsobena ncodbornýni zásahem či
incchanickým poškozcníni v důsledku neodpovídajícího poLlží\.'áni.

VIi.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení

7,1, Pro případ prodlení prodávaiícího s řádným a včasnýní ck)dáníľn zboží .je prodáva.jící
povinen zaplatit kupujícíniu sniluvni pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny (bez
dph) za každý i započatý den prodlení.

72. Pro případ prodlení prodáva,jíciho se započetím odstraňování závady dle ČI. VI,
odst. 6.10. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kllpL!jícílnll sínluvní pokutu ve výši
].000,- kč za každý i započatý den prodlení a za každou .icdnotli\'oll závadu.

7.3. Pro případ prodlení pl'odávaiícího s termíneni odstraněníín záručních vad dle ČI. VI,
odst. 6,12. snílou'"y .je prodávající povinen zaplatit kupujícílnll sn]lLl\/'ní pokutll ve výši
1.000.- KČ za každí' i započati' den prodlení a za každou .jednotlivou závadu. až do dobv

pC d W

jej ich odstraněni.

7.4, Pi'o případ porušení povinností prodáva.jícího sjednaných v či. VIII. tétO Slí1ĹOll\"\' ,je
kupující oprávněn požadovat po prodáva,jícím zaplacení slnlllvní pokuty ve výši 50.0Ô0.-
Kč za každý .jednotlivý případ takového porušení.

7.5. Vznikem povinnosti hradit smlu\'ní pokutu nebo .jejiln zaplacením není dotčen nárok
kupujícího na ]1á}1l'adu škody. Náhrada škody sc poskytuje v penčzích a není výší
sinluvni pokuty oniezena. Nárok na náhradu škody vzniká l:upLľjic'ímll vedle nároku na
zaplaceni sinluvní pokutv. tedv j nad .její rámec. Sinluvní pokuta se do náhradv škodv

V d

nezapočítává.

7.6. Splatnost sníluvnich pokut .je 21 kalendářľlích dnů ode dne dorllčení täktury \"ysta\.'enC
kupu.jicini prodávaiicímLl.

7,7, Sniluvní strany prohlašlljí. že s ohledem na předníět plnční této smlouvy a charakter
zboží s výši sniluvnich pokut souhlasí a považ.u.ji' je za přiměřené.

7,8. Pro případ prodlení lalpu,jíciho se zaplacením ceny je pi"odávajici oprávněn požadovat po
kupujicíni zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízel1i vlády č. 35 1/2013 Sb.. kterým
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s Llp]atnčním pohledávky. urču,je
odměna likvidátora. likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby .jínenovaného
soudein a upravuji některé otázky Obchodního věstníku a \u?ře,jných rc,jstřiků
právnických a fyzických osob.
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vini.
Mlčenlivost, osobních údajů

8.]. prodáva,jící .je povinen využívat výhradné kllpujícíln schválené komunikační kanály
a standardv. kterými .jsou svstCm datovYch schránek. koniunikace v listinné podobě.

W V V

täxeni. případně .jiné způsoby koniunikace. pokud se na nich smluvní strany dohodnou.

82. prodá'"ajici zavede a bude udržovat systém a procesy v}'ivářeni, ukládáni a zpl'ac'o\.'áni
hlášeni o vadách.

8.3, Prodáva,jicí ,je povinen neprodleně inforinovat kupu.jícího o zániku oprávnčl)i nebo
srnluv. podstatných pro plnění této sln]ouvy.

BA, prodávající zajistí souhlas ui'čcných osob podílqjícich se na plnění této snilouvy se
zpl'acovál]íln ,jejich osobních údqjů klľpujícin].

8.5, prodávající bude dodržovat odpovídající pravidla personálni bezpečnosti.

8.6. Prodávqjící poskytne v případě
k doloženi toho, Ze byly splněny
osobních údqjů.

potřeby kupuiícímu veškeré informace potřebné
povinnosti stanovené právními předpisy na ochranu

8.7. Prodáva,jící se zavazuje chránit z.přislupněné osobní údaje před jejich neoprávněnýni
užitím, odcizeníin, ztrátou a proti jakéniukoli přístupu ze strany třetích osob a průběžně
při.jíniat taková technická, adininistrativni. lýzická a jiná opatření, aby neniohlo dojit
k I]eop]'ávně]1ému nebo nahodiléniu přístupu ke zpřístupňovaným osobním íldajůl1].
k jejich změně. zničení či ztrátč. 11eoprávl]ěným ,přenosůin, k .je,jich .jinému
ncopl'ávněl1élnu zpracováni. .jakož i k jil)élnll zneužití osobních údcjjů. Tato povinnost
platí i po ukončeni zpracováni osobních údajťl prodávajicín] či služeb. kterC prodávající
poskytuje kupujícíniu.

8.8. prodáva.jíci se zavazu.je. že ,jeho zaměstnanci a ,jiné spolupracu,jící osoby. které budou
zpracovávat osobní údqje na základě slnlou\"y s prodávajícím. budou tyto údaje
zpracovávat pouze za podinínek odpo\"ídajícín1 předpisům na ochranu osobních údajů
a této stnlouvč.

8.9. prodáva.jící se zavazuje. že ,jeho zarněstnanci a jiné spolupracy,jíci osoby budou
zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných osobních údqj ich, a to i po skončení účinnosti
této smlouvy.

8.10. Prodávající se zavazu.je 11eprod]eně kupujícímu písenmě oznámit .jakýkoli incident,
který by mohl vést. nebo vedl k narušení integrity nebo zabezpečení zpřístupněných
osobních údajů vyplýva.jícich z léto smlouvy. Prodávající .je povinen stqjným způsobem
hlásit takC podezření na incident. a to bez ohledu na to. kde a kdy k takovéniu incidentu
iniiže nebo inohlo dojit. Prodá\'ající .je povinen hlásit také porušeni povinností.
vyplývaiících z této smlouvy, včelnč porušení takových povinností třetí stranou
a nezavinčné nemožnosti dodržet takovou povinnost.
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8,1. l. Pokud p]'oc|á\"ajici zapo.jí dalšího zpracor"atele. aby .jménem 11cbo pro potřeby
kupujícílio provedl určité činnosti zpracování. musí být iomulo dalšímu zpracovatcli
uloženy na základě sínlouvy nebo .jincho právního aktu podle práva Unie nebo
členského státu stejné povinnosti na ochranu íldaiů. jako ,jsou uvedeny ve slnlc)u\'ě mezi
prodávajícím a kupujici]11, a to zc.jinéna poskytnlltí dostatečnYc.h záruk. pokud jde o
zavedeni vhodných technických a organizačních opatřeni tak. ai)y zpracování splňovalo
požadavky stanovenC právními předpisy na ochranu osobních úda.jii. Neplní-li uvedený
další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany úda,jů. odpovídá kllpujícin]Ll za plněni
povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prodáva.jíci. '

8.12. Prodávající se zavaz,u.je na žádost nebo pokyn kupu.jícího provést nevratnou skartaci
zpřístupněných osobních údajů.

IX.
Ukončení smlouvy

9.1. Snilouvu lze ukončit píseninou dohodou snl]uvních stran.

9.2.

9.3.

Každá ze sinluvních stran má právo od léto sn]loll\·'y odstoupit. porllšíji druhá
sniluvní strana své smluvní povinnosti podstatným způsobein. zejn]Cna:

a,) kupující .je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení pľl)dá\/'aiicího
s řádným a včasnýni dodáním zboží dle článku III. snilouvy: za podstatné porušeni
povinnosti prodávajícího se považuje zejníéna nedodržení tertnínu p]nčľľí a dodání
zboží, příp. jeho části, které nesplňuje požadavky dle tcchľ]ické specifikace uvedenC
v příloze č. 3 sinlouvy,

b) kupující .je oprávněn odstoupit od snílouvy z důvodu porušení povinností
prodávqjícího při poskytování záručního SCl'\.'ĹSL1 dle ČI. VI. sinlouvy a z důvodu
uvede}lého \.' odst. 6.1 l. snilouvy.

c,) kupující je oprávněn odstoupit od s]nlollvy \' případě. že pl"odávaiící vstoupí do
|ikviäace nebo .je v íípadku,

d) prodávqjíci .je oprá\"něn odstoupit od snilotwy z důvodu prodlení kupujícího sc
zaplacením ceny dle ČI. IV a V snjloll\"y.

Odstoupeni od sln]ou\"y musí být učiněno pisemnč, Účinky odstoupeni nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

L e

Závěrečná ustanovení

10,1, Pokud tato srnlouva nestanoví jinak. řídí sc právní vztahy .ji založené NO7.. Dle § 558
odst. 2 NOZ si strany s.jednávají. že vyluču,ji přihlížet k obchodním zvyklostem,
Případné spory sc budou řešit před českými soudy podle platného českého právního
řádu.

10.2. Veškerá korespondence a doklady musí být provádčny v českém ,jazyce (tato
povinnost neplatí pro slovcnský.jazyk).
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10.3. Zmčny této smlouvy lze činit pol17,c po dohodě obou smjllvních stran písemně
a forniou číslovaných \"záielnně Qdsouh]asel1ých dodatků k této smlouvě,

JOA. Prodávaiící prohlašuje. že prodávané zboží i všechny .jeho součásti jsou prosty práv
třctích osob. V připadč nároků třetích osob z- tohoto titulu povede prodávající
jakýkoliv spor na svC náklady a nebezpečí a uínožní kupu.jícíniu dodané zboží plně
užívat.

10.5. Prodáva.jici .je oprávnčn pohledávky z této smlouvy vůči kllplljícín]u postoupit nebo
použít jako zástavu pro zaiištčni svých dkíhů vůči třetí osobě pouze po předcho7.iln
píseninCm sollhlasu kllpujícího.

10.6. Kupu,jíci .je oprávněn před konečnýin zaplacením sniluvní ceny snížit prodá\"aiícímu
fakturovanou částku z dů\"odu uplatnění snduvní pokuty nebo uplatnění nároků
z vadnäo plnění.

10.7. Tato sm]ou\'a .je sepsána ve 2 sie,jnopisech, každý s platností originálu. z nichž obě
sinluvni strany obdrží po ,jednom vyhotovel1í.

10,8. Tato smlouva je platná a účinná dnem je.jího podpisu oběma smluvnín]i
Smluvní strany potvrzují. že si tuto smlouvu před .je.jím podpisem
p()l'ozulněly jejímu obsahu a Llzavíraií ,ji svQbodllě. Na důkaz toho připojují
zástupci obou smluvních stran své níže u\.'edel1C podpisy.

strananii.
přečeljy,

oprávněni

10.9. Prodávající souhlasí s tím, aby obsah této smlouvy či údaje v ní obsažené byly
zveře.jněny na www stránkách kllpu,jícího,

10,10. Nedílnou součásti sn:ílouvy jsou přílohy Č. l. 2 a 3.

Přílohy:
Příloha č. l - Kontaktní osoby prodávaiíciho a kupujícího
Příloha č. 2 - Tabulka - nabídková cena
Příloha č. 3 - Technická specifikace nootebooku

V dne Vc Veltrusích dne

prodávaiicí Kupující
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Příloha č. ĺ - Kontaktní osoby prodávajícího a kupujícího

prodávající stanovuje nás|edujÍcÍ kontaktní osoby:

: jméno osoby telefon e-mail

i j"

Kupující stanovuje následujíci kontaktní osoby:

jméno osoby

Světlana Racková

Kamila Hlaváčková

telefon

731 617 991

775 998 416

e-mail

sv?ti?läa.["ackova@sl(o;a\'·2l"[|"usv.cz

l(ai3i|a,hla'/acko\/&@si(Dia'je!ÉrLls'/..cz

Pozn..' Úda/é o kontaktních osobách doplní kupu/ľc/" préd podpisem smlouvy

- 1-

' l
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Příloha č. 2 - Tabulka - nabídková cena

Kč

výše nabídkové ceny bez DPH

za 1 ks

Notebook

- 2 -



Příloha č. 3 - Technická specifikace notebooku

CP(j: ekvivalent 7000 bodů cpu benchlnal'k)

RAM: 8GB

Disky: SSD 256GB

Displqj: l 5.6" (pro'iedcní: matný rozlišení: 1920x 1080 boclů)

Portv: 1x(jSB3. 1xUSB2. HDMI. (b]lletooth. čtečka ŠD karet)
V

Numerická klávesnice: ano

Konektivita: Ethernet 10/100/1000 MBit/s

Wiň: splňující standardy b/g/n/ac

Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit

výdrž baterie: 6 hodin
l é
l

7.áruka: 24 mčsíců
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