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Toto číslo uvádějte přifakturaci

Číslo smlouvy MF

9oo9/024/2015

KUPN[ SMLOUVA

DodAvlca ternpestovarné výpo četni techniky
(dále jen „Smlouva")

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„Občanský zákoník") a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

jako veřejná zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě
6. j.: MF-14405/2015/3301,vyhlášené na etržišti www.gemin.cz

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
jejímž jménem jedná Dipl. Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra
IČO: 00006947
DIČ : CZ 00006947
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710
ID datové schránky: xzeaauv
(dále jen „Kupující")

a

AUROTON COMPUTER,spol. s no.
Sídlo: Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 5013
zastoupená: Ing. P řemyslem Ondrou, jednatelem
IČO: 43871437
DIČ :CZ43871437
bankovní spojení: UnicreditBank a.s., 35102111/2700
ID datové schránky: hctn9ef
Korespondenční adresa : Desenská 35, 190 00 Praha 9
(dále jen „Prodávající")

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany" a jednotliv ě jako
„Smluvní strana").

uzavřely na základě výsledků výše uvedeného zadávacího řízení následující Smlouvu:

I. Předmět Smlouvy

1) Prodávající prohlašuje, že je, nebo včas bude výlučným vlastníkem dále
specifikovaných movitých věcí (dále jen „Předmět koupě").

2) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá dále specifikované movité v ěci a
převede na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě .

3) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále
Smluvními stranami sjednanou.
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II. Předmět koupě

1) Předmět koupě tvoří následující movité věci:

a) Sestava stolního počítače (PC) pro nakládání s utajovanými informacemi stupn ě
Tajné ve složení uvedeném v Příloze č .1 této Smlouvy,

b) Sestava stolnfho počítače (PC) pro nakládání s utajovanými informacemi stupn ě
Důvěrné ve složení uvedeném v P říloze 6.1 této Smlouvy.

2) Prodávající závazně prohlašuje, že Předmět koupě odpovídá požadavku uvedenému
v zadávací dokumentaci k ve řejné zakázce č .j. MF-14405/2015/3301 a certifikátům
jejich provedení Tempest pro zónu 0 (Level A).

111. Způsob plnění

1) Předmět koupě je Prodávající povinen p ředat na adrese Kupujícího uvedené v záhlaví
do 90 dnů od uzavření Smlouvy.

2) Prodávající včas dohodne s Kupujícím datum a čas předání Předmětu koupě .
Nedohodnou-li se Smluvní strany na oboustrann ě vyhovujícím datu a čase předání,
platí, že Předmět koupě bude předán poslední den lhůty v 10,00 hod

IV. Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany si ujednaly, že kupní cena za P ředmět koupě (dale jen „Kupní cena")
činí částku 356.400,- Kč bez DPH, zvýšenou o částku odpovídající 21% dani
z přidané hodnoty, tj. o částku 74.844,- Kč. Kupní cena za Předmět koupě včetně
DPH činí 431.244; Kč . Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty.

2) Prodávající vystaví po předání Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Fakturu doručí
Prodávající Kupujícímu do 5 pracovních dnů od předání. Přílohou faktury bude kopie
dodacího listu na Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím.

3) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Ob čanského zákoníku a
v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy a zadávací dokumentace;

b) uvedení jednotkových cen;

c) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;

d) úplné bankovní spojení Prodávajícího.

4) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení
Kupujícímu.

5) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-
li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode
dne doručení opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta splatnosti.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Kupujícího

a) Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávn ění Prodávajícího ke vstupu a
vjezdu do objektu na adrese, kde má být předán Předmět koupě .

b) Kupující je povinen před předáním Předmětu koupě Prodávajícího prokazatelně
seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Kupujícího a
zvláštními předpisy platnými pro pracoviště Kupujícího, kde bude Prodávající
Předmět koupě předávat. Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje, že
následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případných jiných
osob podílejících se na předání Předmětu Koupě prostřednictvím Prodávajícího
(dále jen „Pracovníci Prodávajícího") a bude nést plnou odpov ědnost za případné
porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Prodávajícího.

c) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu
koupě a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat při řešení všech záležitostí související s p ředáním Předmětu koupě .

d) Kupující se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skute čně dodaným
Předmětem koupě a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady
ohledně předávaného Předmětu koupě do dodacího listu. Kupující je dále povinen
dodací list podepsat. Nejsou-li na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za
to, že Kupující Předmět koupě přejímá bez výhrad.

e) Kupující se zavazuje zaplatit včas Kupní cenu.

2) Povinnosti Prodávajícího

a) Prodávající se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést
k Předmětu koupě vlastnické právo na Kupujícího.

b) Prodávající při odevzdání Předmětu koupě předloží Kupujícímu dodací list ve
dvou vyhotoveních, obsahující položky předmětu plnění dle přílohy č .1
s výrobními a licenčními čísly.

VI. Vlastnické právo

Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí dnem jeho předáním Kupujícímu.

VII. Práva duševního vlastnictví

l) Cena Předmětu koupě zahrnuje i odměnu za poskytnutí licencí SW Microsoft ve
složení jak jsou uvedeny v Příloze č . 1 této Smlouvy k užití celého Předmětu koupě a
jeho příslušenství.

2) Prodávající je povinen zajistit, aby P ředmět koupě nebyl zatížen žádnými právy t řetích
osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve
prospěch třetí strany. 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.
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VIII. Odpověanost za vady

1) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné vady.

2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Ob čanského
zákoníku v délce 2 (dvou) let ode dne předání Předmětu koupě Kupujícímu.

IX. Mlčenlivost

1) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k
zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (dále jen „Důvěrné
informace"). Povinnost poskytovat informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v° znění pozdějších předpisů, není tímto
ustanovením dotčena. Za Důvěrně informace se považují veškeré následující
informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s pln ěním
této Smlouvy (pokud nejsou výslovn ě obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném
dle odst. 3 Závěrečných ustanovení);

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 152 zákona Č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím 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) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením
právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;

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

e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak
vázána.

3) Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky
uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí
Kupujícího, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany,
pokud se týkají Kupujícího či plnění této Smlouvy.

4) Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této
Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Kupujícího.

5) Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je
v tomto smluvním vztahu zavázán sám.

6) Povinnost zachování ml čenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let
od skončení záruční doby.
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X. Odpovědnost za škodu

1) Kupující odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

2) Škodu hradí škůdce v penězích v plné výši, nežádá-li poškozený uvedení do
předešlého stavu.

XI. Sankce

1) V případě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této
Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05
% (slovy: pět setin procenta) z Kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

2) Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je Prodávající
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z pcvinností mlčenlivosti dle
61. IX., je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši
100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ
porušení.

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat
se náhrady škody v plné výši.

XII. Ukončení Smlouvy

1) Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

2) Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících
případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;

b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku
Prodávajícího nebc bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky;

c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský
trestný čin.

3) Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v p řípadě, že Kupující neuhradí
Kupní cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě .

4) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

5) Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku
se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více než 10 kalendářních dní
po termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 7
kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s
plněním Smlouvy;
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d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno či
napraveno ani do 10 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se
považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 30 kalendá řních
dní.

7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od
počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbyte čného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany
o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní stran ě . Ustanovení odstavce 4 tohoto
článku není dotčeno.

8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění,
plnil-li Prodávající jen zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího význam.

9) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i
po odstoupení od této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani práv
poskytnutých ve smyslu 61. VII.

XIII. Závěrečná ustanovení

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být u činěna písemně v českém
jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny
druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu.
Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná,
pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené
v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou p říslušná Smluvní strana v předstihu
písemně oznámí druhé Smluvní straně .

a) [Kupující]:

Jméno: Dipl. Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra
Adresa: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
E-mail: Miroslav.Hejna@mfcr.cz
Datová schránka: xzeaauv

b) [Prodávající]:
Jméno: Ing.Přemysl Ondra, jednatel
Adresa: Desenská 35, 190 00 Praha 9
E-mail: premysl_ondra@auroton.cz
Datová schránka: hctn9ef

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doru čeni tohoto
oznámení druhé Smluvní straně .

3) Smluvní strany se dohodly na ur čení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále
jen „Kontaktní osoba"). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím
se této Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy.
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a) Kontaktní osobou Kupujícího je Ing.Wankat Rostislav, referent odd. 5702,
bezpečnost a ochrana utajovaných informací, tel. číslo: 257043080, e-mail:
Rostislav.Wankat@mfcr.cz, a další zaměstnanci Kupujícího jím písemně pověření.

b) Kontaktní osobou Prodávajícího je: Ing.Přemysl ONDRA, jednatel, 283880417,
737258777, premysl ondra(a^auroton.cz a další zaměstnanci či jiné osoby jím
písemně pcvěření.

4) Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je oprávněn náměstek ministra pro sekci
09 za Kupujícího, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo
ukončení Smlouvy je oprávněn za Prodávajícího sám Prodávající (pokud je fyzickou
osobou - podnikatelem) nebo statutární orgán Prodávajícího, a to dle způsobu jednání
uvedeném v obchodním rejstříku (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní").
Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních
osob.

5) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé
Smluvní straně .

6) Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR a
dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Objednatele, a to bez časového omezení.

7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro
vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními
Občanského zákoníku o koupi.

8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu
Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání
se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva
na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno
písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

10)Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé
v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání,
v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících
z této Smlouvy.

11)Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou
rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České
republiky.

12)Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
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13)Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha 1: Sestavy PC pro nakládání s utajovanými informacemi-technická a
cenová specifikace

14)Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny
písemně a podepsány ob ěma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné
listině .

15)Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu ob ěma Smluvními
stranami.

Prodávající

V Praze dne ^.i

	

'0 1.J

r
Česká republika - Min' terstvo financí

	

AUROTON6>,P}• no.
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

	

1r1g Přemysl On ír
náměstek ministra

	

jednatél k,

sekce 09

Ministerstvo financi
118 10 Praha 1 - Letenská 15

.185-

IC:000U6947 DIč :CZ000 06947

1 3 -08- 2015
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Příloha 1:
Sestavy PC pro nakládání s utajovanými informacemi-technická a cenová specifikace

Níže uvedené zboží splňuje stanovené minimální technické požadavky na PC
Tempest zóna 0( Level A )
pořadí Popis ks Celková

cena s
DPH

1 TEMPEST pracovni stanice HP EliteDesk 800 G1 2 244.541,-
0

	

TEMPEST Midi Tower, Intel Core i5-4570 3.20GHz CPU,
6MB L3 Cache, 4

• 8GB DDR3 Memory
•

	

Integrated sound card and speaker
•

	

Dual (2)x 500GB SATA III, 6.Gb/s Removable hard
disk drive

• DVD RW
•

	

Hard drives configured RAID 0 or 1 from Motherboard
.

	

Drive bay door interlock: blanks screen when door is
open

•

	

Ports: lx HD15 VGA, 2 x rear DB-9 USB 2.0 ports and
lx Keyboard & lx mouse USB port [DB-9] , lx front
USB 3.0 ports, 2x front DB-9 USB 2.0 ports

•

	

105-Key Windows keyboard [CZ keyboard layout]
•

	

2-button Optical mouse with scroll wheel
•

	

TEMPEST Level A Filtered AC supply: 1 00 to 230
VAC 50/60Hz operation, C/w country specific mains
Cable

•

	

OS: MS Windows 8.1 Professional 64-bit [CZ version]
v provedení FPP ( nepředinstalovaný)

•

	

Microsoft Office 2013 pro podnikatele CZ , v provedení
FPP
( nepředinstalovaný)

2 Monitor TEMPEST zóna 0 (Level A) 24" widescreen
Backlit LED Display Ilyama X2485WS-l

•

	

IPS 24" panel, 5 ms response time
•

	

Resolution 1920 x 1200 @ 60Hz
•

	

Aspect ratio: 16:10
•

	

SmartContrast 1000:1, Brightness 300 cd/m2
•

	

Built-in speakers
•

	

VGA or DVI interface.
.

	

TEMPEST Level A Filtered Power supply, l 10-
230VAC 50/60Hz operation

•

	

2m Power cable
•

	

nastavitelná výška monitoru

2 94864,-
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3 Tiskárna TEMPEST zóna 0 / Level A / Colour A4 Laser
HP LaserJet pro 400 M451n

2 91839;

•

	

Colour A4 Laser print
•

	

Print speed: 20ppm colour, 20ppm Mono
•

	

Memory 128MB, Duty Cycle 40,000ppm
•

	

Resolution: 600x 600dpi.
•

	

lx 50 sheet paper tray, lx 250-sheet paper tray.
•

	

TEMPEST filtered mains input - 230VAC, 50Hz
operation, 2m power cable with Country specific
plug.

•

	

High speed USB Interface and 1.8m shielded cable
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