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PREAMBULE 

Prodávající prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky 

seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy, při kterém je 

povinen dodržet veškeré související podmínky, vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy, 

právních a technických norem. 

Tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení 

vypsaného kupujícím na nad limitní veřejnou zakázku s názvem "Dodávka mobilních 

pracovních stanic". Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky 

nedokládá, je i kompletní nabídka prodávajícího a zadávací dokumentace, která byla 

podkladem pro zpracování nabídky. Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto 

smlouvu a představují nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu 

jednotlivých ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto smlouvou také aplikační 

přednost. 

Účelem této smlouvy je vybavit zaměstnance kupujícího mobilní pracovní stanicí, která umožní 

udržet a zvýšit mobilitu při dodržení všech dosavadních bezpečnostních zásad, ' při 

bezproblémové funkčnosti po celou dobu záruky. 

Prodávající bere na vědomí, že v informačním systému zadavatele se nachází významný 

informační systém (dále jen "VIS") dle zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Proto 

může mít kupující zvýšené nároky na bezpečnost při plnění zakázky vyplývající z jeho 

bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve VIS. 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je zajistit pro kupUjícího: 

a) dodávku 515 ks mobilních pracovních stanic (dále jen "stanice"L součástí kterých 

budou: 

dva typy notebooků (350 ks více mobilních a 165 ks méně mobilníchL 

515 ks monitorů, 

515 ks port replikátorů, 

515 ks externích klávesnic a myší, 

b) dodávku 150 ks mini/portable port replikátorů (dále jen "zařízení"L 

c) úpravu všech notebooků dle specifikace zadavatele, 

d) označení stanic štítky s evidenčními čísly předanými kupujícím, 

e) nastavení hodnoty Asset Tag dle požadavku kupujícího, 

f) naklonování vzorové konfigurace na všechny dodávané notebooky, 

g) distribuci stanic dle požadavku kupujícího, 

h) záruku na celou dodávku stanic a zařízení na dobu 5 let (dále jen "záruka"L a to 

v souladu s Metodikou pro nákup kancelářské výpočetní techniky podle usnesení 

vlády ČR č. 465/2010, a převede na kupUjícího všechna vlastnická, užívací a případná 
další práva. 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž převod nevýhradního práva užívat prodávajícím dodaný 

software nakupujícího, a to po dobu trvání autorských práv, resp. v případě DEM licencí 
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po dobu životnosti stanic. Cena těchto práv je zahrnuta v celkové ceně smlouvy. Seznam 

veškerého softwaru je uveden v příloze Č. 3 této smlouvy. 

1.3 Prodávající je povinen předat kupujícímu veškerou dokumentaci, která se k předmětu 
smlouvy vztahuje (zejména základní návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a další 
doklady nutné k užívání), a to při dodání. 

1.4 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu technickou podporu, informace a 
potřebný systémový software (ovladače zařízení a případně další nástroje) potřebné 
k užívání stanic v informačním systému kupujícího. 

1.5 Bližší specifikace předmětu plnění a požadavky na realizaci se nachází v zadávací 
dokumentaci v části D - technické podmínky. Přesný popis stanic a zařízení až na úroveň 
komponent je přílohou Č. 3 této smlouvy. 

II. Místo plnění 
2.1 Místem předmětu plnění smlouvy je sídlo kupujícího, územní pracoviště kupujícího a 

školicí středisko kupujícího. 
2.2 Přepravu stanic a zařízení do místa předání a převzetí stanic a zařízení zajišťuje 

prodávající. 
2.3 Místem plnění pro přepravu stanic je sídlo, konkrétně územní pracoviště a ško,licí 

středisko kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci. Kupující bude oprávněn adresy 
do okamžiku přepravy stanic měnit a platné adresy územních pracovišť a kontakty předá 
prodávajícímu nejpozději tři pracovní dny před počátkem rozvozu. 

2.4 Prodávající se zavazuje dodat stanice a zařízení řádně a včas. Kupující není povinen 
převzít stanice a zařízení nebo jeho část, které vykazují zjevné vady či odchylky od popisu 
stanic a zařízení obsaženého v příloze Č. 3 této smlouvy. V takovém případě je kupující 
povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad 
není kupující povinen podepsat dodací listy a zaplatit cenu za dodávku stanic a zařízení 
nebo jejich vadnou část. 

III. Kupní cena 
3.1 Celková kupní cena předmětu plnění je 13 560623,00 Kč bez DPH Kč, tj. 16 408 354,00 

Kč včetně DPH. 
3.2 Celková kupní cena předmětu plnění se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná, 

zahrnuje všechny náklady potřebné k dodání stanic a zařízení včetně nákladů 

na dopravu, na záruku a všechny poplatky. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarávání, daně, cla, pojištění, správní poplatky, náklady 
na autorská práva, provádění předepsaných zkoušek, zajištění prohlášení o shodě, 
zajištění certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené 
s realizací předmětu plnění. 

3.3 Celková kupní cena předmětu plnění zahrnuje poskytnutí záruky na dobu 5 let od 
podpisu předávacího protokolu o předání předmětu plnění. 

3.4 Celková kupní cena předmětu plnění může být změněna pouze z důvodu změny zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém 
případě bude sjednaná cena včetně DPH snížena nebo zvýšena podle nového znění 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po 
nabytí účinnosti příslušné změny. 

3.5 Záloha nebude kupujícím poskytnuta. 
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IV. Platební podmínky 
4.1 Kupní cena bude zaplacena na základě řádného daňového dokladu - faktury, která bude 

obsahovat všechny právními předpisy předepsané náležitosti. Prodávající je oprávněn 
vystavit fakturu po řádném předání stanic a zařízení a jejich převzetí kupujícím, resp. po 
řádném podepsání dodacích listů a předávacího protokolu. 

4.2 Cena předmětu plnění je splatná bezhotovostním způsobem ve dvou splátkách. Další 
platby nejsou přípustné. 

4.3 První splátka ve výši 5247 933 Kč bez DPH., tj. 6 349 999 Kč včetně DPH bude uhrazena 
poté, co bude mít prodávající k dispozici ve svých prostorách v České republice všechny 
stanice a zařízení (se započtením počtu stanic, které byly předány kupujícímu k vytvoření 
vzorové softwarové konfigurace) a po předání potvrzených dodacích listů. 

4.4 Druhá splátka ve výši 8 312 690 Kč bez DPH, tj. 10058 355 Kč včetně DPH bude 
uhrazena po podpisu protokolu o předání předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.1 písm. c) 
až g) kupujícím a prodávajícím. 

4.4 Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena na 21 kalendářních dní od jejich 
doručení kupujícímu. 

4.5 Pokud kupující obdrží fakturu na první splátku po 15. prosinci 2017, prodlužuje se lhůta 
splatnosti z 21 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. 

4.6 Fakturovaná částka bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z úctu 
kupujícího ve prospěch účtu uvedeného prodávajícím. 

4.7 Faktura - daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího a údaje podle právních 
předpisů (zákon o DPH). Přílohou faktury na první splátku musejí být kupujícím a 
prodávajícím podepsané dodací listy. Přílohou faktury na druhou splátku musí být 
kupujícím a prodávajícím podepsaný předávací protokol o předání celého předmětu 
plnění. 

4.8 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je kupující oprávněn jej vrátit se zdůvodněním 

prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený 
a lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručení daňového dokladu obsahujícího 
všechny náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

4.9 V případě, že se kupující ocitne v platební neschopnosti, například z důvodu 
rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků 
splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se 
v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na 15. den po uvolnění rozpočtových 
prostředků pro rozpočtovou kapitolu kupUjícího, nejpozději však do 31. května 
příslušného kalendářního roku . 

4.10 Rozpis jednotkových cen všech součástí stanic a zařízení pro potřeby kupujícího 
z důvodu správného zaúčtování dodávek je součástí přílohy č. 3 této smlouvy. 

V. Způsob a doba plnění 
5.1 Prodávající se zavazuje provést předmět plnění s odbornou péčí, na své náklady a na své 

nebezpečí, ve stanovených termínech, v souladu se zájmy kupujícího a svými 
kvalifikovanými pracovníky dle své volby, avšak v dostatečném počtu pro kvalifikované 
a včasné plnění předmětu smlouvy. 

5.2 Prodávající se zavazuje upozornit kupujícího na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při plnění předmětu smlouvy k omezení činnosti nebo ohrožení chodu kupujícího. 
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5.3 Předmět plnění smlouvy bude plněn v souladu se Zadávací dokumentací a podle 
harmonogramu uvedeného v příloze Č. 1 této smlouvy. Veškeré termíny jsou uvedeny 
jako maximální a součinností obou smluvních stran by měly být zkráceny. Případné 
prodloužení termínů je možné jen dohodou smluvních stran s tím, že termín pro 
ukončení plnění předmětu smlouvy nelze prodloužit s výjimkou objektivních příčin, např. 
z důvodu vyšší moci. 

5.4 Prodávající je povinen do 21 dnů od podpisu smlouvy splnit veškeré povinnosti 
předcházející předání stanic a zařízení do vlastnictví kupujícího a doručit kupujícímu 
výzvu k převzetí stanic a zařízení do vlastnictví. Úplný předmět plnění bude předán 
kupujícímu do 30.4. 2018. Pokud bude smlouva uzavřena po 15. 12. 2017, mohou být 
termíny přiměřeně prodlouženy. 

5.5 Prodávající poskytne kupujícímu nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů po podpisu 
smlouvy 10 kusů stanic (s výjimkou monitorů, klávesnic a myší, které mohou, ale nemusí 
být poskytnuty) k vytvoření vzorové softwarové konfigurace (do tohoto počtu je zahrnut 
i vzorek předaný současně s nabídkou, který bude sloužit jako referenční pro plnění 
předmětu smlouvy). 

5.6 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy dle čl. I. bod 1.1 písm. a) a b) nejpozději 
po 21 dnech od nabytí účinnosti smlouvy. 

5.7 Předání a převzetí stanic a zařízení bude provedeno potvrzením dodacích listů 

oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího. 
5.8 Prodávající je povinen poskytnout součinnost k vytvoření vzorové softwarové 

konfigurace zejména spoluprací s kupujícím a s úpravou či změnou jednotlivých 
komponent stanic tak, aby mohla být softwarová konfigurace vytvořena bez zbytečného 
prodlení. 

5.9 Prodávající začne s rozkopírováním vytvořené a schválené softwarové konfigurace 
kupujícím bez zbytečného odkladu po výzvě kupujícího. 

5.10 Prodávající ke každé stanici a zařízení přiloží dokumentaci, základní návod na obsluhu 
a údržbu v českém jazyce a další dokumenty nutné k užívání stanice a zařízení. 

5.11 Prodávající rozveze stanice do míst plnění podle seznamu předaného kupujícím. 
Prodávající je povinen zajistit při předání každé stanice podpis předávacího zápisu 
uživateli stanice. Jednotlivé zápisy jsou nezbytným předpokladem pro podpis 
předávacího protokolu o předání předmětu smlouvy. 

5.12 Prodávající zapůjčí 20 ks rychlých a kapacitně dostačujících (min 100 GB) flash disků (či 
jiných rychlých externích úložišť) pro kopírování dat ze starých stanic uživatelů 

kupujícího. 
5.13 Veškerý obalový materiál, včetně vnitřních obalů, prodávající odveze, leda by byl 

výslovně požádán o jeho ponechání na místě . 

5.14 Prodávající převezme od uživatelů kupujícího stávající stanice podle seznamu předaného 
kupujícím, zároveň zajistí podpisy na předávacích zápisech pro stávající stanice 
kupujícího. 

5.15 Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat plnění předmětu smlouvy následovně: 
a) umístění stanic a zařízení v prostorách prodávajícího, 
b) postup prací na rozkopírování vzorové softwarové konfigurace, 
c) postup rozvozu a předávání stanic uživatelům, 
d) kontrola předávacích zápisů z územních pracovišť a školicího střediska, 
e) předání stávajících pracovních stanic kupujícího svezených z územních pracovišť a 

školicího střediska kupujícího. 
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5.16 Protokol o předání předmětu smlouvy bude podepsán až po úplném splnění předmětu 
smlouvy tak, jak je předmět smlouvy popsán v čl. 1., odst. 1.1, písmena a) až g) této 
smlouvy, a po odstranění případných vad zjištěných při rozvozu stanic. Kupující není 
povinen podepsat předávací protokol, pokud nebudou splněny všechny povinnosti 
prodávajícího, nebo nebude naplněn účel smlouvy. 

5.17 Nebezpečí škody na stanicích a zařízení přechází na kupujícího podpisem dodacích listů 
oběma smluvními stranami. Vlastnická, užívací a případná další (např. licenční) práva 
ke stanicím a zařízení, nabývá kupující dnem zaplacení ceny či její příslušné části. 

VI. Práva duševního vlastnictví 
6.1 Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích 

osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práva práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti 
s porušením povinnosti prodávajícího podle předchozí věty. 

6.2 Prodávající výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví (např. poskytovat pod licence), a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádně a 
nerušené užívání stanic a zařízení kupujícím, včetně případného zajištění dalších 
souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků 
jiných práv duševního vlastnictví v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré 
náklady tímto vzniklé jsou součástí ceny. 

VII. Záruka a reklamační podmínky 
7.1 Záruka předmětu plnění bude pokryta formou bankovní záruky ve výši 400000 Kč 

a bude garantována prodávajícím po celou dobu trvání záruky, tedy na pět (5) let. 
7.2 Prodávající při podpisu této smlouvy předloží bankovní záruku (originál) obsahující 

neodvolatelné prohlášení banky, kterým se banka zavazuje předat záruku za provedený 
předmět plnění a uhradit částku ve výši 400000 Kč na základě prohlášení kupujícího, že 
prodávající porušil povinnosti plynoucí z této smlouvy, a to včetně ustanovení plynoucí 
z poskytnuté záruky (odstranění vad v záruční lhůtě), příloha č. 5 smlouvy. 

7.3 Prodávající se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka za řádné poskytování předmětu plnění 
smlouvy bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. 

7.4 Porušení povinnosti prodávajícího předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku představuje podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího. 

7.5 Kupující se zavazuje vrátit prodávajícímu příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost. 

7.6 Záruční doba začne běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání 
předmětu plnění. 

7.7 Veškeré a úplné náklady na záruku jsou uvedeny v celkové ceně předmětu plnění a 
prodávající není oprávněn požadovat v souvislosti s poskytováním záruky žádnou další 
platbu. 

7.8 Záruka se týká všech stanic, zařízení a jejich součástek a dílů (dále jen "komponenty"), a 
to bez výjimky. 
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7.9 Během záruky prodávající bez dalších finančních nákladů kupujícího opraví všechny 
vadné stanice, zařízení, komponenty, případně je vymění za stanice, zařízení, 

komponenty bezvadné kvality a nejméně stejné výkonnosti. Jako náhradní díly mohou 
být používány pouze díly originální a totožné tak, aby nebyly nutné žádné úpravy 
softwaru ani hardwaru ani změny nastavení stanice. 

7.10 Lhůta pro vyzvednutí vadných stanic, zařízení a komponent je stanovena na 24 hodin 
od nahlášení závady. 

7.11 Lhůta pro ukončení opravy je do dvou (2) pracovních dnů po vyzvednutí vadných stanic, 
zařízení a komponent prodávajícím. 

7.12 Je-Ii oprava provedena ve stanovené lhůtě, běží záruční doba beze změn. V případě 
prodlení záruční doba opravované stanice, zařízení a komponenty neběží a o dobu 
opravy se prodlužuje. 

7.13 Vadné stanice, zařízení a komponenty, které prodávající v záruční době vyměnil za nová 
podle bodu 7.9, se stávají majetkem prodávajícího. 

7.14 Prodávající je povinen pro bezproblémové používání stanic, zařízení a komponent 
kupujícím mít u sebe dostačující množství náhradních stanic, zařízení a komponent. 

7.15 Baterie bude považována za vadnou a bude vyměněna, pokud při testu Bapco 
MobileMark 2014 je výdrž méně než 50 % výdrže udané prodávajícím v nabídce v 
Technickém dotazníku. . 

7.16 V případě pevného disku, pokud se nejedná o vadu zjevnou (je zcela nefunkčníL provede 
se kontrola disku pomocí testů dodaných prodávajícím (nejsou-Ii již například v BIOS, 
UEFI, systému). Disk označený testy jako vadný, bude vyměněn. Kupující je oprávněn 
disk předat ve stavu vylučujícím přečtení původních dat. 

7.17 Prodávající se zavazuje 1 rok před ukončením záruční doby předložit na žádost 
kupujícího návrh smlouvy pro zabezpečení následného pozáručního servisu na dobu 
jednoho (šestého) roku, nejvýše však do data, do kterého výrobce garantuje dodávku 
náhradních dílů. Pozáruční servis bude sjednán při dodržení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7.18 Po dobu záruky musí stanice a zařízení vykazovat požadované vlastnosti a být plně 
funkční ve smyslu této smlouvy, včetně jejích příloh. 

7.19 Prodávající bere na vědomí, že stanice a zařízení jsou určeny k užívání kdekoli na území 
České republiky, tedy i v jiných místech, než je místo plnění. 

7.20 Uplatnění práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva kupujícího na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

7.21 Vznikne-Ii v důsledku vadného plnění prodávajícím kupujícímu škoda, je prodávající 
povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu nahradit v penězích, v plné výši. 

VIII. Oznamování vad v rámci záruky 
8.1 prodávající a kupující stanoví pro hlášení a přijímání vad v rámci záruky kontaktní osoby 

a místa v příloze č. 2 této smlouvy. Způsob komunikace bude běžný, v českém jazyce a 
na území ČR, tj. nebude časově nebo finančně zatěžovat kupujícího nad míru obvyklou. 

8.2 Prodávající je povinen přijímat hlášení o vadách každý pracovní den od 8:00 do 16:00 
hodin. Prodávající zajistC aby bylo možné vady oznamovat i mimo uvedené hodiny s tím, 
že na oznámení učiněná mimo tuto dobu se hledí, jako by došla následující pracovní den 
v 8:00 hodin. 

8.3 Kupující při oznamování vad bude postupovat následovně: 
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a) v pracovní době prodávajícího nahlásí prodávajícímu vadu emailem na adresu 
kontaktní osoby uvedené v příloze č. 2 smlouvy, přičemž specifikuje místo, výrobní 
číslo stanice nebo zařízení, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje, 

b) prodávající je oprávněn telefonicky ověřit hlášení na telefon u kupujícího, 
c) na základě zpětné žádosti prodávajícího, kupující provede testy doporučené 

prodávajícím, kterými dojde k bližší specifikaci vady. 
8.4 Při nahlášení vady kupující může stanovit pozdější datum a čas zahájení nebo ukončení 

opravy. 
8.5 Lhůty oprav se prodlužují pouze v případě, že: 

a) dojde k nepředpokládaným problémům ze strany prodávajícího a po vzájemné 
domluvě kupující lhůtu přiměřeně prodlouží, 

b) kupující je v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti, 
c) kupující o to sám požádal a lhůtu prodloužil podle své potřeby. 

IX. Odpovědnost 

5.1 Předmět smlouvy má vady, pokud nebude naplněn účel této smlouvy nebo veškeré 
stanice a zařízení nebudou plně funkční ve smyslu této smlouvy, a to v době před~ní 
nebo v záruční době v případě vad . Prodávající rovněž odpovídá za vady po uplynutí 
uvedených lhůt, jestliže tyto byly způsobeny porušením jeho povinností. 

5.2 Při uplatňování nároků z vad předmětu smlouvy se bude postupovat dle § 620, 637 a 
2939 občanského zákoníku, a na dodané stanice a zařízení se bude vztahovat přiměřeně 
ustanovení o kupní smlouvě dle § 2079, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

5.3 Prodávající neodpovídá za vady předmětu plnění, pokud byl předmětu plnění bez 
souhlasu prodávajícího upravován či používán v rozporu s dokumentací, návodem na 
obsluhu, údržbu a provoz, případně dalšími podmínkami výrobce kupujícím převzatými 
a potvrzenými, anebo pokud byla vada způsobena neodborným zásahem či 

mechanickým poškozením. 
5.4 Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením dat způsobenou 

kupujícím, nebo třetí osobou. 
5.5 Pokud prodávající vykonává činnost, při které nevhodným zásahem nebo neopatrnou 

manipulací může poškodit data, je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a 
poskytnout účinnou pomoc a podporu při jejich zálohování. 

5.6 Prodávající odpovídá za škodu případně vzniklou na stávajících stanicích a zařízeních od 
okamžiku jejich převzetí do okamžiku jejich předání kupujícímu. 

5.7 Jestliže prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu dle článku VII, bod 7.11, 
a článku VIII bod 8.5 je povinen vadné stanice a zařízení, má-Ii je u sebe, bezodkladně 
vrátit kupujícímu do jeho sídla a kupující je oprávněn zajistit odstranění vady jiným 
způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s tímto odstraněním vady je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu nebo přímo třetí osobě, jež opravu provedla, a 
to do 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury za takové náklady 
prodávajícímu. Tímto se prodávající nezbavuje odpovědnosti za řádné dodání stanic a 
zařízení jako celku. Zjistí-Ii se, že oprávněně reklamovaná vada v záruční době není 
odstranitelná, zavazuje se prodávající na výzvu kupujícího dodat nový bezvadný kus 
shodný s parametry stanic a zařízení podle této smlouvy. Smluvní strany se mohou 
dohodnout i jinak. 
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5.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva kupujícího na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

5.9 Vznikne-Ii v důsledku vadného plnění prodávajícím kupujícímu škoda, je prodávající 
povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu nahradit v penězích, v plné výši. 

X. Pojištění 
10.1 Prodávající je povinen být po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištěn pro případ 

své odpovědnosti proti škodám, včetně škod třetím osobám, způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků prodávajícího, a to nejméně do výše 12 mil. Kč. 

Pojištění se musí vztahovat i na finanční škody. Prodávající je povinen na písemné 
vyzvání kupujícího prokázat platné pojištění. Prodávající je rovněž dopředu povinen 
informovat kupujícího o případných změnách pojištění, které by mohly omezit rozsah 
pojištění. 

10.2 Neexistence pojištění v době uzavření smlouvy je důvodem pro neuzavření smlouvy. 
Zánik pojištění v průběhu plnění smlouvy bude posuzován jako podstatné porušení 
smlouvy prodávajícím. 

10.3 Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně předmětu smlouvy. 
10.4 Ověřená kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy. 

XI. Sankční ustanovení 
11.1 Pro případ prodlení prodávajícího s převodem stanic a zařízení do vlastnictví kupujícího 

nebo s předáním předmětu smlouvy kupujícímu, smluvní strany sjednávají smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. 
11.2 Při nefunkčnosti přijímání oznámení o vadách stanic a zařízení nebo předmětu plnění 

vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou hodinu a každý 
případ nefunkčnosti, přičemž se počítají pouze hodiny od 8:00 do 16:00 hodin 
v pracovních dnech. 

11.3 Za nedodržení lhůty pro odstranění nahlášené vady, na kterou se vztahuje záruka, je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou 
započatou hodinu prodlení, přičemž se počítají pouze hodiny od 8:00 do 16:00 hodin 

v pracovních dnech. 
11.4 Kupující při prodlení prodávajícího s ukončením opravy je oprávněn zajistit opravu 

v rámci záruky u třetí osoby na náklady prodávajícího. Nástupem třetí osoby k opravě se 
staví smluvní sankce za nedodržení lhůty pro ukončení opravy. 

11.5 Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou nijak dotčena práva jedné smluvní strany na 
náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou. 

11.6 Smluvní pokuty budou fakturovány po 5 pracovních dnech od ukončení skutečnosti, 
která je smluvní pokutou postižena. Smluvní pokuty v případě delšího prodlení mohou 
být fakturovány i v průběhu prodlení. Smluvní pokuty musí být zaplaceny do 15 
kalendářních dnů od obdržení faktury. 

11.7 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 
kupujícího na náhradu škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a 

smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. 
11.8 Právo na sankce podle předchozích ustanovení kupujícímu nevznikne, v případě 

neodvratitelné události podle § 2925 občanského zákoníku. 
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11.9 Smluvní strany za podstatné porušení povinnosti považují zejména: 
a) prodlení prodávajícího s řádným a včasným dodáním předmětu smlouvy podle článku 

V. této smlouvy, a to i v případě nepřevzetí předmětu smlouvy kupujícím z důvodu 
jeho vad, nebo s řádnou a včasnou opravou podle článku VII. této smlouvy delším než 
10 dní, 

b) neodstranitelné vady deseti a více kusů stanic a zařízení či jejich části podle článku 
VII. této smlouvy, 

c) neodstranitelné vady, pokud prodávající nedodá bezvadný kus podle čl. VII. odst. 7.9 
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu cenu neopravitelného kusu; toto platí po 
celou záruční dobu. 

d) prodlení kupujícího se zaplacením ceny podle článků III. a IV. této smlouvy delším než 
15 kalendářních dní po splatnosti daňových dokladů. 

11.10Jestliže jedna ze stran podstatně porušuje své povinnosti, považují to obě strany za 
důvod k odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení, obsahujícího zdůvodnění tohoto úkonu, druhé smluvní 
straně. 

11.11 Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou peněžité částky 
bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle ustanovení § 1802 občanského zákoníku. 

11.12V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo kupujícího odstoupit od smlouvy, 
rozumí se tím, že kupující má na výběr, zda odstoupí od smlouvy jako celku anebo pouze 
ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se má 
uskutečnit teprve v budoucnu). 

XII. Mlčenlivost 
12.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mohou tyto nebo 

jejich smluvní partneři získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. Obě 
smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako s obchodním 
tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní a technická 
opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Smluvní strany mohou sdělit tyto 
důvěrné informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu 
nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby 
výše uvedené dostatečně poučí o důvěrných informacích a s tím spojené povinnosti 
mlčenlivosti a že dostatečně smluvně a technicky zajistí ochranu těchto informací, což 
budou také kontrolovat a na požádání druhé smluvní strany doloží způsob plnění této 
povinnosti. 

12.2 Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu, že předmětnou skutečnost 
považuje za důvěrnou informaci. Smluvní strana je povinna zachovat mlčenlivost 

o skutečnosti, která byla druhou smluvní stranou prokazatelně označena za důvěrnou 
informaci. 

12.3 Prodávající je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaji osob 
činných u kupujícího, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a technickém 
vybavení kupujícího. 

12.4 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné 
informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením 
povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku. 
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12.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovazuJe, je-Ii smluvní strana povinna 
předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

12.6 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. Smluvní 
strana, která porušila povinnost mlčenlivosti, je povinna uhrad it druhé smluvní straně 
škodu a vydat bezdůvodné obohacení. 

12.7 Za důvěrnou informaci není považován obsah smlouvy, zejména rozsah plnění a cena. 
12.8 Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že kupující v rámci transparentnosti tuto smlouvu 

zveřejní včetně případných dodatků a příloh způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený 
přístup. 

XIII. Doručování 
13.1 Změnu kontaktních osob, adres včetně elektronických anebo čísel telefonů bude nutné 

bezodkladně nahlásit druhé smluvní straně e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
tak, aby bylo toto nahlášení prokazatelné. V případě takové změny není potřeba uzavírat 
dodatek k této smlouvě . 

13.2 Pokud jedna smluvní strana nebude moci kontaktovat druhou smluvní stranu, ať pro 
poruchu spojení nebo neohlášenou změnu čísel, informuje o tom druhou smluvní stranu 
bez zbytečného prodlení jinou vhodnou cestou; pokud tato smluvní strana potřeb!-lje 
předat druhé smluvní straně sdělení o splnění svých povinností, nemůže se po dobu 
přerušení spojení dostat do prodlení. 

13.3 V průběhu plnění předmětu z této smlouvy může dojít ke změnám v umístění sídla 
kupujícího nebo umístění územních pracovišť kupujícího. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
14.1 Tato smlouva je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku . 
14.2 Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob. 
14.3 Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy prostřednictvím poddodavatele, kterého 

uvedl v nabídce a v rozsahu uvedeném v nabídce. Případná změna poddodavatele nebo 
rozsahu plnění smlouvy poddodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas 
kupujícího. 

14.4 Kupující nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě prodávajícího. 
14.5 Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
ku pujícího. 

14.6 Tato smlouva může být měněna na základě shodné vůle smluvních stran, a to pouze 
písemnými dodatky číslovanými počínaje číslem jedna, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

14.7 Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. 

14.8 Nelze-Ii některé otázky řešit podle této smlouvy, posoudí se dle příslušných ustanovení 
Zadávací dokumentace, nabídky a občanského zákoníku, a to v uvedeném pořadí. 

14.9 Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny u příslušného 
soudu České republiky. 

14.10Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 
rozdělení právnické osoby) Prodávajícího, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 
kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů od právní moci takové změny. 
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14.11 Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

14.12 Prodávající souhlasí s tím, aby obsah této smlouvy či údaje v ní obsažené byly zveřejněny 
na internetových stránkách kupujícího a na jeho profilu zadavatele. 

14.13Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
14.14Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, tři (3) obdrží kupující a jeden 

(1) prodávající. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Harmonogram 
Příloha č. 2 - Kontaktní osoby pro jednotlivé činnosti 
Příloha č. 3 - Technická specifikace stanice 
Příloha č . 4 - Doklad o pojištění prodávajícího 
Příloha č. 5 - Bankovní záruka 

V Praze dne: .. 1JL1.~ .. r. 2017 

za prodávajícího 
Ing. Rostislav Trnka 
ALWIL Trade, spol. s r.o. 
jednatel 

V Praze dne: .. 1~.~A .~. ~. 2017 

za kupujícího 
PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
Nejvyššího kontrolního úřadu 
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Příloha Č. 1 - Harmonogram 

Harmonogram 

Cinnost Termín Zodpovídá 

1. Předání 10 stanic kupujícímu Do 7 pracovních dnů po prodávající 
podpisu smlouvy 

3. Připravenost k předání dodávky 505 ks stanic Do 21 kalendářních dnů po prodávající 
150 ks zařízení podpisu smlouvy 

4. Podpis dodacího listu Do 21 kalendářních dnů po kupující 
podpisu smlouvy a prodávající 

5. Fakturace první splátky ceny stanic a zařízení Ihned po bodu 4. prodávající 

6. Úhrada první splátky ceny stanic a zařízení Do 21 kalendářních dnů po kupující 
obdržení faktury, nejpozději 
do 15. 12.2017 

8. Naklonování všech stanic Do 40 pracovních dnů po prodávající 
podpisu smlouvy 

10. Předání aktuálního seznamu územních Do 40 pracovních dnů po kupující 
pracovišť kupujícího a školicího střediska podpisu smlouvy 
kupujícího s uvedením evid. čísla stanic 

11. Rozvoz stanic na pracoviště, zapojení stanic, Dle upřesnění kupujícího prodávající 
zaškolení uživatelů a převzetí stávajících a kupující 
stanic, podpis předávacích zápisů 

12. Svoz stávajících pracovních stanic do sídla Dle upřesnění kupujícího prodávající 
kupujícího a předání kopií předávacích zápisů 

13. Postupné ověřování bodů 11 a 12 Dle upřesnění kupujícího kupující 

14. Ukončení plnění předmětu smlouvy dle bodu Předpoklad do 30. 4. 2018 kupující a 
1.1 písm. a) - g) kupní smlouvy a podpis prodávající 
předávacího protokolu o předání plnění 
smlouvy 

15. Fakturace druhé splátky předmětu plnění Ihned po bodu 14 prodávající 

16. Úhrada druhé splátky ceny díla Do 21 kalendářních dnů po kupující 
obdržení faktury 

13 



Příloha Č. 2 - Kontaktní osoby pro jednotlivé činnosti 

Kontaktní osoby pro jednotlivé činnosti 

Kupující stanovuje následující kontaktní osoby: 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Smluvní Mgr. Zdeněk Šír 233045209 zdenek.sir@nku.cz 

Účtování, faktury Hana Matrasová 2330450204 Hana.matrasova@nku.cz 

Bc. Jan Kačírek 233045208 Jan.kacirek@nku.cz 

Hlášení poruch Petr Šedina 233045167 Petr.sedina@nku.cz 

Jaroslav Hudec 233045333 Jaroslav.hudec@nku.cz 

Helpdesk Helpdesk 233045333 160@nku.cz 

Prodávající stanovuje následující kontaktní osoby: 

OBLAST JMÉNO TElEFON MAIL 

Smluvní Ing. Rostislav Trnka 274005520 rtrnka @alwil.com 

Účtování, faktury Jitka Hrubá 274005525 jhruba@alwil.com 

Hlášení poruch Tomáš Bureš 274005158 tbures@alwil.com 
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Příloha č. 3 - Technická specifikace stanice 

1. Dodávka 515 kusů stanic, které budou sestavené z: 
A. notebook od jednoho výrobce (společný základ ovladačů hardwaru) ve dvou typech: 

- 350 ks notebooků více mobilních -

- 165 ks notebooků méně mobilních -
minimální výdrž baterie a maximální váha, 

stanovena minimální úhlopříčka displeje, 
minimální výdrž baterie a maximální váha, 
stanovena minimální úhlopříčka displeje, 

B. lehký přenosný zdroj k notebooku 
C. port replikátor 
D. zdroj pro port replikátor 
E. monitor 
F. USB klávesnice 
G. USB optická myš. 

2. 150 ks Mini I portable port replikátor HP 3005pr USB3 Port Replicator 

Poznámka: bude provozován mimo všechny prostory zadavatele (sídlo, územní pracoviště, 
školicí středisko) a umožní práci s periferiemi. 

- dodané notebooky "více mobilní" disponují pouze lx USB 3.1 Type C, způsob 
připojení k notebooku bude pomocí USB 3.0 Type A, 

- 6x USB, z toho 2x USB 3.0 Type A, 
- zásuvka RJ-45, 
- výstup lx Display port a lx HDMI. Kabel s konektorem na jedné straně DVI/m, 

na druhé straně pak odpovídající výstupu mini / portable port (HDMI), 
replikátoru, redukce nejsou dovoleny, 

- vlastní zdroj, který nefunguje jako napájení a dobíjení notebooku. 
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3. Popis jednotlivých částí stanice 

A. 350 ks Více mobilní notebook - HP EliteBook x360 1030 G2 
1) Tělo notebooku včetně víka je vyrobené z materiálů se zvýšenou odolností proti 

mechanickému opotřebení, poškození - kovové či kompozitní materiály -
hořčíkové, karbonové slitiny, skelná vlákna, apod.; panty víka notebooku 
jsou provedeny z kovových materiálů, 

2) šířka 316 mm, maximální největší výška 16,2 mm, 
3) úhlopříčka displeje 13,3", 
4) výdrž baterie podle Bapco MobileMark 2014 min. 913 minut, 
5) maximální váha včetně interní baterie 1,278 kg bez napájecího adaptéru, 
6) lehký přenosný zdroj (B.), 
7) CPU - v testu na www.cpubenchmark.net - hodnota 4687 (hodnota 

z uvedeného webu, měřeno pomocí PerformanceTest 9), poslední generace 
procesoru, podporující Windows 10 64bit, 

8) RAM 8 GB, 
9) HDD - SSD 256 GB, 
10) displej - technologie IPS s LED podsvícením, 
11) rozlišení displeje FullHD (1920x1080), 
12) TPM čip verze 2.0 splňující certifikaci dle TCG, 
13) integrovaná HD Webcam, integrovaný mikrofon, 
14) WiFi s podporou standardu 802.11ac Wave ,2 (podpora MU-MIMO a zpětně 

kompatibilní), 
15) Bluetooth verze 4.2, 
16) 2 x USB 3.0 Type A, 
17) lx USB 3.1 Type C s podporou napájení notebooku, 
18) lx digitální výstup HDMI, 
19) podsvícená klávesnice s českým potiskem od výrobce; odolná proti polití 
tekutinou, 
20) tou ch pad, 
21) audio in/out, 
22) ostatní konektory, funkcionality a porty (čtečka čipových karet, čtečka otisků 

prstů, čtečka SD/MMC karet, trackpoint atd.) nejsou vyžadovány, ani zakázány 
ani hodnoceny. 
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A. 165 ks Méně mobilní notebook - HP EliteBook 840 G4 

1) Tělo notebooku včetně víka je vyrobené z materiálů se zvýšenou odolností proti 
mechanickému opotřebení, poškození - kovové či kompozitní materiály -
hořčíkové, karbonové slitiny, skelná vlákna, apod.; panty víka notebooku 
provedeny z kovových materiálů, 

2) šířka 338 mm, maximální největší výška 22 mm, 
3) úhlopříčka displeje 14", 
4) minimální výdrž baterie podle Bapco MobileMark 2014 634 minut, 
5) maximální váha včetně interní baterie 1,529 kg bez napájecího adaptéru; 
6) lehký přenosný zdroj (B.), 
7) CPU - v testu na www.cpubenchmark.net - min. hodnota 4687 (hodnota 

z uvedeného webu, měřeno pomocí PerformanceTest 9), poslední generace 
procesoru, podporující Windows 10 64bit, 

8) RAM 8 GB, 
9) HDD - SSD 256 GB, 
10) matný displej - technologie IPS s LED podsvícením, 
11) rozlišení displeje FullHD (1920x1080), 
12) TPM čip verze 2.0 splňující certifikaci dle TCG, 
13) integrovaná HD Webcam, integrovaný mikrofon, 
14) WiFi s podporou standardu 802.11ac Wave ,2 (podpora MU-MIMO a zpětně 

kompatibilní), 
15) Bluetooth verze 4.2, 
16) 2 x USB 3.1 Type A, 
17) lx USB 3.1 Type C s podporou napájení notebooku, 
18) lx digitální výstup (DisplayPort), 
19) klávesnice s českým potiskem od výrobce; odolná proti polití tekutinou, 
20) touchpad, 
21) audio in/out, 
22) ostatní konektory, funkcionality a porty (čtečka čipových karet, čtečka otisků 

prstů, čtečka SD/MMC karet, trackpoint atd.) nejsou vyžadovány, ani zakázány 
ani hodnoceny. 
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C. Port replikátor s vlastním zdrojem (D.) - HP Elite USB-C Docking Station 
(pro více mobilní) 

Poznámka: bude trvale připojeno v sídle zadavatele, na územních pracovištích zadavatele a ve školicím 
středisku zadavatele a trvale spojeno s monitorem, usa klávesnicí a usa optickou myší. 

1) Port replikátor je od stejného výrobce jako notebooky, 
2) připojení notebooku jediným spojem (USB-C), 
3) konektory: 

a) RJ-4S, 
b) lx Display port a lx HDMI pro připojení dvou monitorů současně v digitální 

kvalitě a minimálně FullHD rozlišení, 
c) Sx USB, z toho 2 x USB 3.0 Type A, 
d) audio in/out, 

4) v případě, kdy nemá zavřený notebook přístupné tlačítko zapnout/vypnout, pak 
je požadováno tlačítko pro zapnutí/vypnutí notebooku, 

5) vlastní zdroj (D.), musí fungovat i jako napájení a dobíjení notebooku, 
6) plní funkci napájení a dobíjení notebooku. 

Port replikátor s vlastním zdrojem (D.) - HP UltraSlim Dock 
(pro méně mobilní) 

Poznámka: bude trvale připojeno v sídle zadavatele, na územních pracovištích zadavatele a ve školicím 
středisku zadavatele a trvale spojeno s monitorem, usa klávesnicí a usa optickou myší. 

1) Port replikátor je od stejného výrobce jako notebooky, 
2) připojení notebooku nasazením, 
3) konektory: 

a) RJ-4S, 
b) 2x Display port pro připojení dvou monitorů současně v digitální 

kvalitě a minimálně FullHD rozlišení, 
c) 4x USB, z toho 2 x USB 3.0 Type A, 
d) audio in/out, 

4) v případě, kdy nemá zavřený notebook přístupné tlačítko zapnout/vypnout, pak 
je požadováno tlačítko pro zapnutí/vypnutí notebooku, 

5) vlastní zdroj (D.), musí fungovat i jako napájení a dobíjení notebooku, 
6) plní funkci napájení a dobíjení notebooku. 

18 



/ E. Monitor - HP EJiteDisplay E243 

1) úhlopříčka 23,8", 
2) rozlišení minimálně FullHD (1920x1080), 
3) technologie displeje IPS s LED podsvícením, matné provedení, 
4) lx Display port a lx HDMI, 

5) kabely k propojení monitoru s port replikátorem (c.), redukce nejsou povoleny 
6) statický kontrast 1000 : 1, 
7) odezva 5 milisekund a méně (pixel response time), 
8) jas 250 cd/m2, 
9) výškově nastavitelný, podpora funkce Pivot. 

F., G. USB klávesnice a USB optická myš 

1) klávesnice s českým potiskem od výrobce, primární horní potisk klávesy 
obsahuje i znak, který se, při zapnuté češtině a při stisku klávesy AltGr) - objeví 
na obrazovce; odolné provedení - gravírování. 
Poznámka: například A/tGr+V se zobrazí jako ,,@N=> na klávese" VN musí býti znak @ 

2) Myš - optická, 2 tlačítka + rolovací kolečko. 

Jednotkové ceny: 

jednotková cena 
kategorie produkt bez DPH 

Mini /portable port replikátor HP 300Spr USB3 Port Replicator 2000,00 Kč 

Více mobilnr notebook HP EliteBook x360 1030 G2 21440,00 Kč 

Méně mobilnr notebook HP EliteBook 840 G4 18360,00 Kč 
Port replikátor s vlastním zdrojem HP Elite USB-C Docking Station 2000,00 Kč 
(pro více mobilní) 
Port replikátor s vlastním zdrojem HP UltraSlim Dock 2000,00 Kč 
(pro méně mobilní) 

Monitor HP EliteDisplay E243 2820,00 Kč 

USB klávesnice USB klávesnice 100,00 Kč 

USB optická myš 'USB optická myš 100,00 Kč 
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Příloha Č. 4 - Doklad o pojištění prodávajícího 

20 



• ČESKÁ POJIŠŤOVNA 
Praha I, Spálená 75/16, PSČ 113 04 
Česká republika 

CERTIFIKÁT POJiŠTĚNÍ 

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu Č. 54235972-17 o pojištění odpovědnosti za škodu 
se společností ALWIL Trade, spol. s r.o., JČ 161 88641 , se sídlem Praha 10, Průběžná 2397/76. 

Doba trvání pojištění : 18.9.2017 - 16.3.2018 

Územní rozsah : Česká republika 

Toto pojištění zahrnuje: 
- pojištění obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za výrobek v rozsahu pojistné smlouvy. 

Limit plnění pro všechny činnosti uvedené v předmětu podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, který je 
nedílnou součástí pojistné smlouvy: 50.000.000,- Kč 

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 
a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné 
smlouvě Č . 54235972-17 . 

Praha, 15. září 2017 S 
Ing. lan Ro~el< 

i~tnbucel 
Zas tupce tl' o t" Ccské poii~toVny 
dceřiné společno'i I 

K . Praha 1 h 
ral 8 14801 Pro a •• "" skapojistoV"".tZ 

Kaplanova '_ 736 E: jan.roce"",,'c • 
r : .'20221• ,,1. -' rN~"lJ8(pPZ 
ItO: 70131791, tlng<:' ~ ml"Kocek 

poradce senior 

) 
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Příloha Č . 5 - Bankovní záruka 
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~ UniCredit Bank 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a,s, 
t eletavske '152511 
140 92 Proha 4 - Michle 
Tel : 00420-95596 '1196 vs 
Fax: 00420-22 1'1591 '18 

V Praze dne 17. ríjna 2017 

Oprávněný 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Jankovcova 1518/2 
170 04 Praha 7 
IČO 493 70 227 

ZÁVAZNÝ PŘISLIB POSKYTNUTI BANKOVNí ZÁRUKY 
Č . 06376-02-0014158 

Vážení, 

náš klient, ALWIL Trade, spol. s r.o. , se sídlem Průběžná 2397/76, 10000 Praha 10, IČO 
161 88641 (dále jen "účastník zadávacího řízení" ) nás informovalo tom , že jste podle 
zákona Č . 134/2016Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění , zahájili zadávací řízení 
týkající se veřejné zakázky "DODÁVKA MOBILNlcH PRACOVNíCH STANIC", evidenční Č . 
Z2017-024023 (dále jen "zakázka") a že podle zadávacích podmínek tohoto rízení je 
účastník zadávadho řízení povinen předložit jako součást nabídky závazný příslib banky 
poskytnout bankovní záruku v případě , že nabídka účastníka zadávacího řízení byla 
nejvýhodnější a účastník zadávacího rízení byl vybrán k uzavření smlouvy a/nebo že s ním 
uzavřete smlouvu na výše uvedenou zakázku (dále jen "smlouva"). 

Tímto se my, UniCredit Bank Czech Republlc and Slovakia, a.s., neodvolatelně zavazujeme, 
že poskytneme ve Váš prospěch k výše uvedené smlouvě/zakázce neodvolatelnou bankovní 
záruku za záruční dobu s obsahem přijatelným pro UniCredit Bank Czech Republlc and 
Slovakía, a.s., a to až do celkové výše 

CZK 400.000,00 
(slovy korun českých čtyrí sta tisíc 00/100) 

s dobou platnosti nejdéle do 1. června 2023, a to v případě , že v době platnosti tohoto 
prísllbu obdržíme kopii smlouvy na výše uvedenou zakázku uzavřené mezi Vámi a 
účastníkem zadávacího řízení nebo obdržíme od účastníka zadávacího řízení Vaše 
rozhodnutí o tom, že jeho nabídka byla nejvýhodnější a že byl vybrán k uzavření smlouvy, 
prípadně Vaši výzvu k uzavření smlouvy s účastníkem zadávacího řlzení. Toto rozhodnutí či 
výzva nám musí být předíoženo v originále nebo jako úředně ověřená kopie . 

Tento prísllb je vystaven dne 17. října 2017 a zaniká automaticky 
1) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností 

z tohoto příslibu a že vůči nám nemáte žádné nároky z něho plynoucí, nebo 
2) v den, kdy vystavíme přislušnou záruční listinu nebo 
3) dne 11 . ríjna2018, 
a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dríve. 

UniCredit Bank Czech Republic ond S lovakia. 3.$., IČO: 64948242, sído: telet3vsk.3 152511. 14092 Pr31l3 4 - Michle, zaps.3n.3 v obchodním rejstřiku 
vedeném Městskym soudem v Praze. v oddUe B, "'cice 3608, směrovy kód banky: 2700. www"njcredilb3nltcz, BIC kód: BACXCZPP 
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Druhá strano Závazného pFislibu poskytnuti bankovni zóruky Č . 06376-02-00 '14158 

Po uplynuti tohoto data považujeme tento prislib za neplatný, a to v přlpadě , že nám 
nebude vrácen originál této listiny. 

Každé Vaše prohlášení o zproštěni povinnosti musl být podepsáno osobami oprávněnými 
vás zastupovat a musl nám být doručeno osobně nebo kurýrní službou nebo doporučenou 
poštou na adresu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , Leletavská 1525/1, 
140 92 Praha 4 - Michle, (i) s písemným potvrzením Vaší banky, že prohlášeni o zproštění 
povínnosti bylo podepsáno osobami oprávněnými Vás zastupovat a že jejich podpisy na 
prohlášeni o zproštěni povinnosti jsou pravé nebo (ii) pravost podpisů musl být úředně 
ověřena a musl být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného 
veřejného rejstříku ne staršl než jeden (1) měsíc, z něhož bude toto oprávněni patrné nebo, 
nejste-Ii zapsáni ve veřejném rejstřlku , originál nebo úředně ověřená kopie jiného 
dokumentu, z něhož bude toto oprávněni patrné 

Jakýkoliv jiný způsob doručeni a ověřeni prohlášeni o zproštěni povinnosti je vyloučen . 

Doručen i veškerých dokumentů souvisejlclch s tlmto prislibem poskytnuti bankovnl záruky 
prostřednictvím informačnlho systému datových schránek je vyloučeno . 

Tento přislib je vystaven v elektronické podobě. 

S úctou, 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Marcel 
a 
Vilišová 

eftf:& sogned by: Ma<<el, 

ON; CN = M3fcela Vili§ov:' C = 
cz o = UniOedit Bank Czech 
~ic and Sbvakia, 3 .S. ( 

~:~W~b~ ~OE~5; 
01'00 

Magda 
OIgltally Slgned by Magd~ 
Jellnkova 
ON; c-CZ. 
2.5.4.97- NTRCZ-64948242. 
O-UniCrt'd1t Bank Clech RepubllC 

, , and Stovakl.JI. U .ltC 6494824lL 

J e II n ko va ou-l""128, cn-M'gd, Jellnkov'. 
sn_Jellnkova, gtvenName-M.;gda, 
s.erla/Number-P589512 
O.ne: 20 17.10.18 10:23:04 +02'00' 

24 


	MPS-2017-Kupní smlouva

