
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Č íslo smlouvy MF

33021084/2013
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Kupní smlouva
o nákupu stolních poč ítačů a p říslušenství pro resort MF

uzavřená dle ustanovení§ 2079 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 27 zákona 6.137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů

jako nadlimitní veřejná zakázka v otev řeném řízení
6j. 8083/2013/23-2302/Se

Č . WP-04.2013
(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí
Se sídlem:

	

Praha 1, Letenská 525/15, PSC 11810
zastoupena:

	

Ing. Andrejem Babišeni, ministrem financí
IC:

	

00006947
DIČ :

	

CZ00006947
Bankovní spojení:

	

ČNB, Praha 1
Č íslo účtu:

	

3328001/0710
(aále jen "Kupující")
na straně jedné

a

Notes CS a.s.
Se sídlem:

	

Praha 4, Turkova 1001, PS Č 149 00
zastoupena:

	

Danielem Lukavským, předsedou p ředstavenstva
IČ :

	

26140161
DIČ :

	

CZ26140161
Společnost je zapsana v OR, vedeným u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo vlozky 6293
Bankovní spojení:

	

UniCredit Bank, Praha 1
Č íslo účtu:

	

8114747002/2700
Zaměstnanec pověřený
k jednání o plnění smlouvy:

	

William Pešek
(dále jen „Prodávající")
na straně druhé

1. P ředmět smlouvy

1.1 Předmětem těto smlouvy je dodávka stolních po čítačů a příslušenství (dále jako „p ředmět plnění") určená na
základě Zápisu (Zápis o centralizovaném zadávání) na provádění zadávacích řízení a zadávání veřejných
zakázek Na nákup ICT komodit pro pot řeby resortu Ministerstva financí evidenční číslo MF
3302/032/2013 ze dne 2.5.2013) pro resort Ministerstva financí, tj. Generální finan ční ředitelství (GFŘ),
Generální ředitelství cel (GŘC), U řad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Kancelá ř
finančního arbitra (KFA) za úplatu dle článku 2.

1.2 Přesná technická specifikace p ředmětu plnění je uvedena v P říloze č .1 této smlouvy.
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2. Kupní cena, platební podmínky a fakturace

2.1 Celková cena bez DPH uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č . 526/1990
Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje
veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními
poplatky, dopravou do místa plnění apod.
Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění č iní:

bez DPH: 78.041.532,- Kč ,
slovy (sedmdesátosmmilionůčtyřicetjedentisícpětsettřicetdva korun českých),
Výše DPH 21%: 16.388.722,- K č ,
slovy (šestnáctmilion ůtřistaosmdesátosmtisícsedmsetdvacetdvě koruny české),
Cena včetně DPH: 94.430.254, Kč ,
slovy (devadesátčtyřimilionyčtyřistatřicettisícdvěstěpadesátčtyři koruny české).
Celkovou kupní cenou se rozumí cena bez DPH.

2.2 P řesná cenová specifikace (cena za kus) je uvedena v P říloze č . 2 této smlouvy. Celková dohodnutá
smluvní cena za p ředmět plnění, uvedená v odstavci 2.1 tohoto článku zahrnuje následující části:
Kalkulační tabulka
(1) úhrada za GFŘ

	

68.108.000,- Kč bez DPH
(2) úhrada za GŘC

	

8.333.500,- Kč bez DPH
(3) úhrada za ÚZSVM

	

1.333.360,- Kč bez DPH
(4) úhrada za KFA

	

266.672,- Kč bez DPH
2.3 Právo fakturovat za p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení P ředávacího protokolu o dodávce č i

službě (dále též jen „dodací doklady") oprávn ěným zástupcem Kupujícího v místě plnění dle odstavce 2.10.
2.4 Vystavený daňový doklad/faktura musí obsahovat:

• rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle smlouvy,
• uvedení jejich jednotkových cen,
• číslo smlouvy MF,
• úplné bankovní spojení Prodávajícího včetně čísla účtu
• veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů ,
• informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném zn ění.
2.5 Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající povinen předložit dodací doklad, který musí

obsahovat jednoznačné označení místa plnění, označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů
položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla. Originál dodacího dokladu
připojeného k faktu ře musí být s předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních stran a musí být těmito
zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

2.6 Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu činí 21 dnů ode dne doručení Kupujícímu.
2.7 Kupující má právo fakturu - da ňový doklad Prodávajícímu p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit, aniž by došlo

k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktu ře - daňovém aokladu n ěkterá z
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství
předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne
doručení opravené či zcela nové faktury - da ňového dokladu Kupujícímu.

2.8 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.9 Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této
měně .

2.10 S ohledem na centralizované zadávání budou faktury vystaveny na částky uvedené v odst. 2 tohoto článku
následujícím zp ůsobem:
Pro místo plnění Generální finanční ředitelství jsou fakturační údaje:

ý c

	

l
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Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČ 72080043
Pro místo plnění Generální ředitelství cel jsou fakturační údaje:
Ceská republika - Generální ředitelství cel
Budějovická 7, 140 96 Praha 4, I Č 71214011
Pro místo plnění Ú řad pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou fakturační údaje:
Česká republika - Ú řad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111
Pro místo plnění Kancelá ř finančního arbitra jsou faktura ční údaje:
Ceská republika - Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, IČ 72546522

3. Povinnost prodávajícího

	

3.1

	

Prodávající se zavazuje p ředložit Kupujícímu v souladu s § 147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o
V'4‚'

		

ve řejných zakázkách, ve zn ěni pozdějších p ředpisů (dále jen „ZVZ), seznam subdodavatel ů , kte ří se podíleli
na plnění veřejné zakázKy a to do 60 dn ů od splnění smlouvy.

4. Termín a místa pln ění

	

4.1

	

Prodávající se zavazuje dodat p ředmět plnění ve stanovené specifikaci a množství do míst plnění v termínu do
2 měsíců od data podpisu smlouvy.
Místa plnění:

• Generální finanční ředitelství - Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, I Č 72080043
• Generální ředitelství cel - Budějovická 7,140 96 Praha 4, IČ 71214011
• Ú řad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Rašínovo náb řeží 390/42,128 00 Praha 2, IČ 69797111
• Kancelář finančního arbitra - Legerova 1581/69,110 00 Praha 1, I Č 72546522
• Pod řízené útvary Kupujícího a jím zastoupených ú častníků GFŘ , GŘC, ÚZSVM a KFA

5. Dodání p ředmětu plnění smlouvy

5.1 Prodávající se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný a zabalený v originálním balení, v ěcně a
právně bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporučujícím normám platným v České
republice.

5.2 P ředmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produkt ů ,
a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu
informačních a komunikačních technologií.

5.3 P řed uskutečněním p ředání p ředmětu plnění bude Prodávající prokazateln ě informovat oprávněného zástupce
Kupujícího uvedené v odst. 4 tohoto článku o připravenosti k p ředání. Datum p řevzetí musí být stanoveno po
projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi doru čením oznámení o p řipravenosti p ředmětu plnění
k p ředání a datem p řevzetí uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

5.4
Místo plnění Oprávněný zástupce Telefon e-mail
GFŘ Ing. Roman Pauschek 602 503 753 roman.pauschek@fs.mfcr.cz

GŘC Ing. Václav Dula 724 552 080 v.dula@cs.mfcr.cz

ÚZSVM Jind řich Mičán 731 451 807 jindrich.mican@uzsvm.cz

KFA
Mgr. Monika Nedelková
Mgr. Lukáš Vacek

257 042 095
257 042 995

nedelkova@finarbitr.cz
nacek@finarbitr.cz
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5.5 Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku p řiloženy doklady
nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a případná další nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o
shodě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony a předpisy,
prohlášení o respektování enviromentálních požadavků daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré
dokumenty uvedené v p ředchozí větě musí být v českém jazyce.

5.6 Předání p ředmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným zástupcem Kupujícího
v místě plněni.

5.7 V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Kupujícím lze po vzájemné dohodě prodloužit termín plnění
smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná ve form ě dodatku k této smlouvě .

6. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

	6.1

	

Kupující se stává vlasmíkem hmotných částí předmětu plnění dnem p řevzetí předmětu plnění Kupujícím.
6.2 Kupující nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (například licenci k užití počítačového programu) dnem

převzetí p ředmětu plnění Kupujícího.
6.3 Kupující je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a nebezpečí škody na

předmětu plnění přechází na Kupujícího p řevzetím tohoto plnění. Za užití p ředmětu plnění podle p ředchozí
věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

7. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1 V případě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy č i
právních předpisů má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět
setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2 Pň nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu je Prodávající po Kupujícím
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 351/2013 Sb.,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, ve zn ění pozdějších předpisů .

7.3 Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.
7.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení při plnění svých závazků v rozsahu, v jakém je prodlení

způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě neposkytnutí požadované
součinnosti vymezené ve smlouvě .

7.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.
7.7 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv ě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu

způsobené škody v plné výši.

8. Náhrada škody

8.1 Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Kapujícímu porušením svých povinností.
Prodávající odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené
jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění. 0 náhradě škody platí obecná ustanovení
obchodního zákoníku.

8.2 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští.

9. Ochrana informací

9.1 Obě smluvní strany berou na v ědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn
na internetových stránkách Ministerstva financí a dle ZVZ na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.
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9.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (tak, jak
jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů , není tímto ustanovením dotčena.

9.3 Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:
a. veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou;
b. informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Kupujícího;
c. veškeré další informace, které budou Kupujícím ozna čeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152

ZVZ.
9.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto, článku se nevztahuje na informace:

a. které je Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ;

b. které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Prodávajícího;

c. u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto informací od
Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti
z jiných d ůvodů ;

d. které budou Prodávajícímu po uzavření této smlouvy sdě leny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou,
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e. jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.
9.5 Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vědomí Kupujícího a dále

veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají Kupujícího č i plnění této smlouvy.
9.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího

souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací -
Prodávající je povinen zabezpečit veškeré d ůvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

9.7 Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou
bez písemného svolení Kupujícího p řípustná.

9.8 Prodávající je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a respektováním práv
Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovn ě :
a. v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukon čení smluvního

vztahu;
b. v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skon čení záruční doby.

9.10 Závazky vyplývající z tohoto článku není Prodávající oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně
ukončit.

911 V p řípadě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících z tohoto článku, je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 K č (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý p řípad porušení.

10. Ukončení smluvního vztahu

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu ur čitou a to do dne dodání p ředmětu plnění.
10.2 Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto článku.

Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neur č itou, práva
z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.

10.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 tohoto č lánku
písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními p ředpisy.

10.4 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvod ů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů
uvedených v zákon ě , zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
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10.5 Kupující je oprávn ěn od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a. bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;
b. Prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Prodávajícího nebo

bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;
c. Prodávající bude odsouzen za umyslný trestný čin.

10.6 Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Kupujícího,
se považuje zejména:

a. prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendámích dní po termínu pln ění;
b. porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lhů tě 30 kaiendářních dní od

jejich oznámení Kupujícímu;
c. realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;
d. nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Prodávajícím;
e. jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno ani do 30 kalendámích dní od

doručení výzvy Kupujícího.
10.7 Za podstatné porušení smlouvy Kupujícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Prodávajícího,

se považuje:
a. prodlení Kupujícího s úhradou faktury. - da ňového dokladu o více jak 30 kalendámích dní, p řičemž

nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;
b. prodlení Kupujícího s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného

doručení písemné výzvy Prodávajícího.
10.8 V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto č lánku je po marném uplynutí příslušné 30 -ti

denní lhůty Kupující oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany
Prodávajícího.

10.9 Kupující je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako
celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy. která nebude v době odstoupení splněna. V případě částečného
odstoupení od smlouvy se cena p ředmětu plnění snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku
odstoupeni Kupujícím Prodávající není povinen provést či poskytnout. V p řípadě úplného č i částečného
odstoupení od smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu p ředmětu plnění (byla-li již
uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která není dotčena odstoupením.

10.10 Kupující má v případě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody spočívající v náhradě
prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěním náhradního pln ění.

10.11 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy č i
právních předpisů , které zakládá oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit.

10.12 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dot čena.
10.13 V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch částí

předmětu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
10.14 V případě částečného odstoupení od této smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen do 5 pracovních dn ů od

prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat Kupujícímu tu část předmětu plnění, která nebyla
dotčena odstoupením

10.15 Smluvní vztah skon čí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran ě , nebo dnem
uvedeným v oznámení.

10.16 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká
nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze
stran, řešení sporů , práv z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práv z odpovědnosti za vady a dalších
ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

L,a
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11. Práva duševního vlastnictví

11.1 Prodávající je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl
zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve
prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmětu plněni V případě porušení tohoto
závazku je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, p řičemž právo
Kupujícího na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

11.2 Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván spole čně s hardware,
například firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání:
a. Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci k užití software dodávaného spolu s hardware ve stejném

rozsahu, v jakém Prodávající poskytuje licenci k vlastním standardním produkt ům nebo samostatn ě
dodávaným produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém případě součástí ceny
hardware, se kterým je software dodáván.

b. Prodávající odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém
odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c. Prodávající odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Kupujícímu licenci k software dodávanému
spolu s hardware.

12. Rozhodné právo, řešeni sporů

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
12.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, ukon čení nebo

neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy Ceské republiky.
12.3 Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro

Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci v prvním stupni p říslušný krajský
soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

13. Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady p ředmětu plnění

13.1 Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouv ě záruku v délce trvání 60 měsíců ode dne
převzetí funkčního předmětu plnění Kupujícím.

13.2 Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění co druhého pracovního dne
od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí větě platí, pokud není v záručních
podmínkách stanovena lh ůta kratší. Prodávající je povinen vady odstranit opravou nebo výměnou vadné části
předmětu plnění nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními předpisy podle volby Kupujícího.

13.3 'V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění nebo s nahrazením vadn6lio p ředmětu
plnění shodným p ředmětem plnění novým, bezvadným ve lh ůtě dle odst. 2 tohoto článku je Prodávající
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku 7. Sankce - smluvní pokuta a úrok
z prodlení

13.4 Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Kupující oprávněn odstranit
vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím třetích osob a požadovat po Prodávajícím úhradu nákladů
účelně vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno
právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

13.5 Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami
stanovenými platnými právními předpisy Prodávající zejména odpovídá za shodu funk čního chování a
vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a dodacím dokladem a za použitelnost p ředmětu plnění
pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích p říloh.

13.6 Prodávající neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
a. nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými Kupujícím či třetí stranou nad rámec úprav

,
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schválených Prodávajícím či uvedených v dokumentaci předmětu plnění;
b. vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu plnění, s výjimkou

případů , kdy Prodávající takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci
předmětu plnění;

c. obsluhou ze strany Kupujícího či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění;
d. užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

13.7 Pro uplatnění vad díla neplatí § 2112 občanského zákoníku. Kupující je oprávn ěn uplatnit vady předmětu
plnění u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo
mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že p řevzetím p ředmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Kupujícího uplat ňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny
nebyly p ři převzetí p ředmětu plnění.

13.8 Pokud Kupující nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záru ční doba o dobu od
oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění Prodávajícím.

13.9 Právy vyplývajícími z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Kupujícího z odpovědnosti za
vady vyplývající z právních p ředpisů .

14. Změny smlouvy

14.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v č lánku 4.1 smlouvy pouze dohodou
smluvních stran, a to písemnými dodatky takto ozna čovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

15. Zvláštní podmínky
(uložene Usnesením vlády č .46512010- Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky)

15.1 Prodávající se zavazuje, že v p řípadě požadavku Kupujícího zajistí technickou podporu po uplynutí záruční
doby a to minimálně 2 roky od jejího uplynutí.

15.2 Prodávající se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektroza řízení nebo k jeho dalšího použití, a to
nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektroza řízení, které je toutc veřejnou zakázkou nahrazováno.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
16.2 Podpisy smlouvy mohou být u činěny elektronickými prost ředky u obou smluvních stran s náležitostmi

stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro vyloučení pochybností se sjednává,
že smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné podobě nebo oboustrann ě v elektronické podobě .

16.3 Prodávající není oprávn ěn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy či v souvislosti s touto
smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu ani učinit
jakékoliv právní jednání, v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z
této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Kupujícího..

16.4 V případě , že by některé ustanoveni této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné či neúč inné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú činnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují
nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce
účelu neplatného či neúč inného ustanovení.

16.5 Nedílnou sou částí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha 1 - Technická specifikace p ředmětu plnění
Příloha 2 - Cenová specifikace p ředmětu plnění

16.6 V případě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.
16.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom (1) stejnopise.
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16.8 Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů , které upravuje, a
nahrazuje veškerá p ředcházející ujednáni a dohody v této p ředmětné věci, at už ústní č i písemné.

16.9 Strany si sjednávají, že smluvní vztahy podle této smlouvy a zakázky vypsané p řed účinností nové právní
úpravy, se budou řídit zákonem č . 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. V souladu s postupem podle č l. LXXV
části šedesáté čtvrté zákona č . 303/2013 Sb.

16.10 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č . 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

V Praze, dne: /3.3. .Zo ťť

	

V Praze, dne: k^ . .l

	

S
Za kupujícího:

	

Za prodávajícího:

.....................................
Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Andrej Babiš
ministr

Ministerstvo financí
118 1Q Praha 1 - Letenská 15

-185-
[1:00006947 DIČ :CZ00006947

.....................................
Notes CS a.s.
Daniel Lukavský
předseda představenstva

Notes CS e. s.
TÚtkdv81001, 149 00 Praha 4

160: 26140161
DIČ: CZ2614016 1
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Příloha č .1 Smlouvy: Technická specifikace p ředmětu plnění

Předmětem této smlouvy je dodávka stolních počítačů a příslušenství pro potřeby Generálního finančního ředitelství,
Generálního ředitelství cel, U řadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kancelá ře finančního arbitra.
Smlouva zahrnuje dvě kategorie stolních počítačů dělených dle požadované konfigurace poptávaných stolních
počítačů .

L Technické požadavky a specifikace Kategorie 1

Místo plnění Stolní počítač
(ks)

Plochý monitor
(ks)

Generální ředitelství cel 500 500
Ú řad pro zastupování státu ve věcech majetkových 80 80
Kancelář finančního arbitra 16 16
Celkem 596 596

Stolní poč ítač

Předmět plnění: Lenovo ThinkCentre M93p SFF Typ: 10A8 Model:CTO

Konstrukční provedeni jednotky

Desktop typu Small Form Factor s možností provozu ve
vertikální i horizontální poloze s možností zabezpe čení
proti krádeži - kensington lock a možností uzamčení -

očko pro umístění visacího zámku.

Typ procesoru: Intel 15-4430, x86 s podporou 64bitů , podpora VT-d, VT-
x

Výkon: Dosaženo 6306 bod ů v testech PassMark

Paměť operační - velikost: 8GB

Hard Disk - kapacita dat: 500GB

Hard Disk - otáčky: 7200

Mechanika médií: Interní DVD±RW

Karta síťová 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000

Karta zvuková HD Audio Interní

Typ a počet rozhraní:

Celkový počet USB na zadní straně je 6 kusů . Složení:

4x USB 3.0 a 2x USB 2.0

2x USB 3.0 v čelním panelu PC

2x Display Port a 1x D-Sub (Display Port umožn ěn
odoovědí zadavatele na dotaz)

I x RJ45 Ethernet 10/100/1000

1xMic-in 1xSpk-Out

Deska základní: Integrovaná grafická karta

Další specifické Oct*: Záruka 5 let na místě do druhého pracovního dne

Speciální charakteristické vlastnosti:

Pokročilé funkce správy (možnost vzdálené správy,
vzdálené instalace, blokace za řízení na dálku), podpora

HW šifrování algoritmem AES, podpora virtualizace,
BIOS obsahuiící sériové číslo a informace o výrobci a
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modelu PC

Program - operační systém: Windows 8 professional Czech

Klávesnice USB CZ 101 kláves integrovaná čtečka
Příslušenství: smart card read/write ISO 7816-1/2/3/4 for

microprocessor smart cards, optická myš.

Plochý monitor

Předmět plnění: Lenovo ThinkVision LT2423 Typ-Model: 6OA8KAR2EU

Typ/druh displeje/zobrazovací jednotky: LED, matný

Rozlišení ve vodorovné rovin ě : 1920

Rozlišení ve svislé rovině : 1080

Délka úhlop říčky displeje v paicích: 24

Jas obrazu: 250

Kontrast obrazu: 1000:1

Doba odezvy: 5 ms

Typ rozhraní:

HDMI, D-Sub (V odpovědi na dotaz umožněno
zadavatelem HDMI. Kabel pro digitální propojení PC
(Display Port) k monitoru (HDMI) je součástí nabídky,

resp. dodávky)

Formát zobrazení: 16:9

Druh požadovaných obsažených komponent ů : Zabudované reproduktory

II. Technické požadavky na Kategorii 2

Místo plnění Stolní poč ítač
(ks)

Generální finanční ředitelství 4000
Celkem 4000

Stolní poč ítač

Předmět plnění: Lenovo ThinkCentre M83 SFF Typ:10AH Model:CTO

Malý desktop s možností bezpečného provozu PC
Základní jednotka: v horizontální i vertikální poloze (rozměry case 10,2 x

33,8 x 37,5 cm)

Základní deska:

Celkově 8 kusů USB portů , ve složení 4x USB 2.0 a 4x
USB 3.0.

Z toho 2x USB 3.0 konektory vyvedené na čelním
panelu,

l x vstup pro mikrofon, l x stereo výstup pro sluchátka,
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1x serial, 1x RJ45, sloty - 2x PCI-E x16, 1x PCI-E xl
(dotazem uchazeče bylo zadavatelem zadání upraveno

na 2x PCI-E x16)

1x Intel 15-4570, hodnota dle Passmark - 7061 bod ů
Procesor: skóre dle PassMark CPU Mark

(www.cpu benchmark. net )

Paměť : 8 GB DDR3 1600MHz, osazená jedním modulem,
možnost osadit celkem 32 GB RAM (4 sloty x 8GB)

HDD: 500GB (SATA 7200 rpm)

DVD: Interní DVD-RW SATA

Grafický adaptér:
Integrovaná grafická karta, výstupy: 1x VGA D-Sub

výstup + 2x Display Port, možnost sou časné práce na
třech monitorech

Síťová karta: 1 Gb/s (RJ-45)

Zvuková karta: Integrovaná, systémový reproduktor

Klávesnice:

Klávesnice US/CZ - připojení USB, zabudovaná čtečka
smart card v klávesnici read/write ISO 7816-1/2/3/4 for
microprocessor smart cards, kompatibilní s čtečkami

firmy GEMALTO.

Klávesnice - Lenovo SmartCard reader keyboard -
stejné obchodní značky jako základní jednotka.

Myš:
Optická myš, 2 tlačítka s kolečkem - připojení USB.

Myš - Lenovo Optical mouse - stejné obchodní značky
jako zákiadní jednotka.

Monitor:

Lenovo ThinkVision LT2423, Typ-Model: 6OA8KAR2EU

Matný povrch zobrazovací plochy. Stojan 30R5884
Lenovo Ergo Neoflex - výškově stavitelný, funkce pivot,

vertikální a horizontální polohovatelnost.

24" LCD/LED, rozlišení 1920 x 1080 bodů , úhlopříčka
zobrazovací plochy 24"

Doba odezvy 5 ms obnova (zap./vyp.)

Statický kontrast 1000:1

Svítivost 250 cd/ m2

Vstupy VGA D-Sub, HDMI. Sou částí dodávky je
propojovací kabel PC (Display Port) k monitoru (HDMI)
pro přenos digitálního signálu mezi nabízenou sestavou

(PC a monitor).

Certifikace - Energy Star 6.0

Monitor stejné obchodní značky jako základní jednotka.

Operační systém: Microsoft Windows 7 Professional CZ 64bit,
předinstalovaný včetně licence, OEM

Záruka od výrobce: 5 let na místě u zákazníka, s ukončením opravy
následující pracovní den od jejího nahlášení
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Garance ND 2 roky po ukon čení záruky

Záruka výrobkové stability 15 m ěsíců

Kryt: S možností mechanického zabezpe čení-kensington lock,
detekce otevření skříně

Konstrukční provedení:
Všechny dodané PC shodné provedení

Jednoduchá modulární konstrukce, beznástrojový
přístup

Zabezpečení:

Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSU - 2
úrovně hesel

BIOS boot password - možnost vázat nabootování PC
na povinnost zadat heslo

Možnost zablokování bootu z DVD, z USB portů
Možnost zablokování vybraných za řízení a sběrnic tak,
aby s nimi nemohl pracovat OS - DVD, jednotlivé USB

porty

TPM chip 1.2

Certifikace: Energy Star 5.2

Ill. Délka poskytnuté záruky a způsob uplatnění a poskytování záručního a pozáručního
servisu

Záruční servis:

1. Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvání 60 měsíců ode dne
převzetí dokončeného a funkčního předmětu plnění zadavatelem.

2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do druhého pracovního dne
od prokazatelného nahlášení vady.

3. Poskytování služeb záru čního servisu:

Popis služeb

Typy poskytovaných služeb
1. Služba Hotline

2. Služba Helpdesk

Služby podle tvou požadavku:

Požadavek Stu bs
Pomoc při řešení problém ů uživatel ů Hotline

Helpdesk

Podpory se navzájem dopl ňují tak, aby jejích kombinací byly pokryty pot řeby uživatel ů na odpovídající řešení, formu
komunikace a rychlost odezvy v závislosti na obsahu požadavku / ohlášení.

Služba Hotline
Jedná se o službu, která reaguje na nahlášený incident okamžitě telefonickou komunikací žadatele/ohlašovatele
kupujícího přímo s konzultantem služby. Konzultant provádí evidenci požadavku a pokud není schopný zajistit
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Spectíffkac e služby - Itomunikačni kanál
^

	

- e-mail:projectmf a(^notes.cz	

jjr
okamžité řešení, oznámí žadateli způsob dalšího řešeni včetně způsobu vyrozumění. Požadavek / ohlášení incidentu
je evidováno prostřednictvím interní servisní aplikace Prodávajícího „Helpdesk", která také zajistí další sm ěrování a
řešení incidentu.

Specifikace služby - komunikační kanál
- telefon 1: +420 605 245 658

- telefon 2: +420 272 019 550

Specifikace služby - požadované informace hlášení incidentu
- osobní číslo žadatele Kupujícího
- organizační jednotka

- jméno a příjmení
- kontaktní informace: telefonní číslo, e-mailová adresa (pro p řípad zpětného vyrozumění)
- předmět incidentu
- stručný popis

Specifikace služby - režim plnění služby
- provozní hodiny: v pracovních dnech 8:30 - 16:30
- reakce: do 120 minut

Služba Helpdesk
Jedná se o službu, která v souvislosti s nahlášenými incidenty zajiš ťuje jejich evidenci (od samotného po čátku až
do ukončení procesu řešení incidentu) a jejich řešení konzultací, vzdáleným zásahem nebo zásahem p římo na
místě . Hlášení incidentů je prováděno prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Základním nástrojem služby je
interní servisní aplikace „Helpdesk" prodávajícího - poskytovatele služby, která slouží jako centrální eviden ční a
komunikační prostředek servisního týmu. Koordinátor služby pr ůběžně požadavky / ohlášení eviduje, provádí jejich
klasifikaci, určení řešitele a zpětnou kontrolu reakce na požadavek I ohlášení.

Specifikace služby - požadované informace hlášení incidentu
- osobní číslo žadatele
- organizační jednotka

- jméno a p říjmení
- kontaktní informace: telefonní číslo, e-mailová adresa (pro p řípad zpětného

vyrozumění)
- předmět incidentu
- stručný popis

Specifikace služ'," - režim plnění služba
- provozní hodiny: v pracovních dnech 8:30 - 16:30
- reakce: do3 hodin

- doba do odstranění závady: následující pracovní den

Reporting - SLA
Výstupem každé služby bude periodicky - jedenkrát m ěsíčně vytvářený celkový výpis vždy za kalendá řní měsíc
obsahující informace o typu služby, žadateli (jméno, p říjmení, os. číslo), řešiteli (jméno, příjmení), datu a času
zaznamenání požadavku, datu a času vyřešení požadavku a celkový čas řešení v minutách. Podkladem pro tento
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výpis je evidence požadavků v servisní aplikaci Helpdesk. Výpis bude odesílán ve formě elektronického
dokumentu Microsoft Excel (XLS) na definovanou adresu elektronické pošty.

Pozáruční servis:
Prodávající se zavazuje, že v p řípadě požadavku Kupujícího zajistí nad rámec této smlouvy pozáru ční servis i po
uplynutí záruční doby a to minimáln ě 2 roky od jejího skončení. Pozáruční servis bude Kupujícím požadován a
následně vybraným uchazečem zajištován pouze za p ředpokladu souladu se ZVZ a pro vyloučení
pochybností se sjednává, že tato ustanovení nezaru čují Prodávajícímu, že p řípadná další individuálně
poskytovaná a hrazená pln ění budou automaticky zajišt'ována p římo nebo pouze jím.

Rámec plnění pozáručního servisu
Prodávající bude p řípadné poskytované pozáru ční služby provádět v rámci plnění, který je definován oceněnou
měřitelnou jednotkou a počtem jednotek plnění. U služby Hotline se počítá počet volání, u služby Helpdesk se
počítají zapsané požadavky, které nesouvisí s plněním služeb Hotline a Podpora rozvoje aplikací.

Služba

	

I

	

Jednotka Cena bez DPH
Hotline 1 volání 700,- Kč

Helpdesk 1 incident* zapsaný v Helpdesku a následně
vyřešený 2.000,- Kč

*Incident je servisní zásah v maximální délce trvání 2 hodiny. Pokud servisní zásan p řesáhne 2 hodiny, za každou další
započatou hodinu je účtována sazba 1.000,- Kč bez DPH.
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4,4

P říloha č . 2 Smlouvy: Cenová specifikace p ředmětu plnění

Kategorie 1
Stolní poč ítač

Zadavatel Počet kusů Cena za kus bez
DPH

Cena za kus s
DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem s
DPH

GŘC 500 16 667,- Kč 20167,- Kč 8 333 500,- Kč 10 083 535,- Kč
ÚZSVM 80 16 667,- Kč 20 167,- Kč 1 333 360,- Kč 1 613 366,- Kč_

KFA 16 16 667,- Kč 20 167,- Kč 266 672,- Kč 322 673,- Kč

Celková nabídková cena za Kategorii 1
Ka bez DPH DPH Kč vč . DPH

9 933 532,- Ka 2 086 042,- Ka 12 019 574,- Ka

Kategorie 2
Stoln^ poč ítač

Zadavatel Počet kusů
Cena za kus bez

DPH
Cena za kus s

DPH
Cena celkem

bez DPH
Cena celkem s

DP4

GFŘ 4000 17 027,- Kč 20 603,- Kč 68108 000,- Kč 82 410 680,- Kč

Celková nabídková cena za Kategorii 2
Ka bez DPH DPH Kč vč . DPH

68108 000,- Ka 14 302 680,- Ka 82 410 680,- Kč

Celkem
Celková nabídková cena za p ředmět plnění

(Kategorie 1 + Kategorie 2) Kč bez DPH DPH Kč vč . DPH

Celkem 78 041 532,- Ka 16 388 722,- Ka 94 430 254,- Kč
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