KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže
uvedenými smluvními stranami:
strana:

Kupující

Prodávající

firma:

Město Klášterec nad Ohří

Marcel Dučai

sídlo:

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85,
PSČ 43151

xxx Vejprty

IČ / DIČ:

00261939 / CZ00261939

88806618 / CZ8810262703

registrace:

---

oprávnění

smluvních:

Ing. Štefan Drozd, starosta

jednat

technických
(realizačních):

Bc. Zdena Janichová

ve věcech

Marcel Dučai
Marcel Dučai

Ing. Veronika Dlouhá

bankovní spojení:

27-4429430247/0100

xxx

tel./e-mail:

724 039 363 / 606 629 869

xxx / xxx

číslo smlouvy:

INO/253/2017/OFI

Čl. 1
Předmět plnění
1)

1.1

Předmětem plnění je dodávka věcí dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen
„předmět koupě). Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy.

1.2

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3.8.2017 (dále jen „nabídka“)
podaná ve veřejné zakázce „Pomůcky, materiály a IT vybavení pro rozvoj inkluzivního vzdělávání
v Klášterci nad Ohří“, (dále jen také „Zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.3

Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu nepřipojena, je
také zadávací dokumentace kupujícího (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění případných
pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „Zadávací
dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také shora uvedená nabídka prodávajícího
(coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky). Nabídka prodávajícího je také závaznou součástí
této smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena,
jako její příloha. V případě rozporu Nabídky prodávajícího s podklady kupujícího (zejm. se Zadávací
dokumentací), mají přednost podklady kupujícího.

1.4

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmětem koupě, a umožní mu
nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že jej převezme a zaplatí prodávajícímu kupní
cenu.

1.5

Součástí předmětu plnění podle této smlouvy je a prodávající se zavazuje provést také nezbytnou montáž,
nastavení, aj. práce a činnosti nutné k zajištění řádného a kupujícím požadovaného fungování předmětu
koupě. Součástí plnění podle této smlouvy je dále také závazek prodávajícího dodat veškeré doklady
vztahující se k řádnému užívání předmětu plnění a veškeré doklady požadované právními předpisy
k používání předmětu koupě. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré podmínky
stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami k používání předmětu koupě, a že
kupujícímu předá veškeré doklady potřebné k provozování předmětu koupě, za což kupujícímu ručí.

1.6

Předmětem plnění podle této smlouvy a závazkem prodávajícího je dále poskytování bezplatného servisu
po dobu celé záruční lhůty uvedené v čl. 6.1 této smlouvy, za podmínek uvedených dále a minimálně
v rozsahu stanoveném výrobcem příslušného předmětu koupě včetně oprav a dodávky náhradních dílů, a

1)

přiložena bude příslušná příloha specifikující předmět smlouvy podle příslušné části zakázky

to vše tak, aby byl předmět koupě minimálně po dobu záruční doby plně funkční a provozuschopný a plnil
svůj účel, k němuž je určen a kupujícím požadován.

Čl. 2
Kupní cena, platební podmínky
2.1

Kupní cena za předmět plnění uvedený v této smlouvě činí celkem 558 880,- Kč bez DPH. Celková
koncová cena 558 880,- Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých). Dodavatel
není plátcem DPH. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. V ceně dle tohoto odstavce jsou
vedle dodání předmětu plnění zahrnuty zejm. instalace, zprovoznění, balné a doprava až na místo dodání.
Sjednaná cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před dodáním dojde
ke změnám sazeb DPH předmětu plnění dle této smlouvy

2.2

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění této smlouvy.

2.3

Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět plnění bude rozdělen do logických celků, které vycházejí
z rozpočtu projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří. Rozdělení bude kupujícím
specifikováno před realizací zakázky. Prodávající vystaví samostatnou fakturu za každý logický celek, a to
až po řádném předání dané části (logického celku) předmětu plnění této smlouvy, který bude ukončen
vystavením předávacího protokolu, pokud se strany následně nedohodnou jinak.

2.4

Daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím v souladu s touto smlouvou musí být vystaven v korunách
českých a být doručen na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad musí mít
náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Na daňovém dokladu musí být uvedeno registrační číslo
projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této smlouvy. Daňový doklad, který nebude mít
požadované náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k opravě. V takovém
případě začne běžet nová lhůta splatnosti doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu.

2.5

Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dní od jeho doručení kupujícímu na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem připsání částky na účet
prodávajícího.

2.6

Všechny platby ve prospěch prodávajícího dle této smlouvy budou činěny bezhotovostně na účet
prodávajícího uvedený na příslušném daňovém dokladu příp. v této smlouvě s níže uvedenými výjimkami.
2.6.1 Smluvní strany se dohodly, že příjemce zdanitelného plnění (dále též jen „příjemce“) je oprávněn
uhradit za poskytovatele zdanitelného plnění (dále též jen „poskytovatel“) daň z přidané hodnoty z
takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a ZDPH, pokud je v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění o poskytovateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem.
2.6.2 Dále se smluvní strany dohodly, že příjemce je oprávněn uhradit za poskytovatele daň z přidané
hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a ZDPH také v případě: (i) kdy má být
peněžní plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, nebo (ii) kdy poskytovatel nesplní
dohodnutou povinnost, tedy, že účet, na který má být příjemcem peněžní plnění poskytnuto,
nebude po celou dobu splatnosti peněžního závazku správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle
zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost
provést platbu bezhotovostně (§ 4 zák. č. 254 /2004 Sb.), nebo (iii) ostatních případů ručení
příjemce podle § 109 ZDPH.
2.6.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na
účet správce daně za poskytovatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku
příjemce uhradit peněžní závazek poskytovateli.
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2.6.4 Smluvní strany se dohodly, a poskytovatel s tím souhlasí a zavazuje se, že nijak nepřevede na třetí
osobu ani nijak nezatíží vůči třetí osobě jakékoli peněžní pohledávky za příjemcem vyplývající z
této smlouvy a/nebo s ní jakkoli související do okamžiku jejich splatnosti.

Čl. 3
Povinnosti prodávajícího
3.1

Prodávající bude informovat kupujícího alespoň e-mailem minimálně 3 pracovní dny předem o termínu
dodání předmětu koupě.

3.2

Předmět koupě uvedený v článku č. 1 této smlouvy prodávající dodá zkompletovaný po jednotlivých
logických celcích nejdéle do 3 měsíců od uzavření této smlouvy. Předmět koupě musí být nový a
nepoužitý.

3.3

Místo dodání jednotlivých zkompletovaných logických celků bude kupujícím specifikováno před realizací
zakázky, vždy se bude jednat o adresu v Klášterci nad Ohří. Dodávka logického celku předmětu plnění se
považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud předem daný předmět koupě byl řádně a včas
protokolárně předán a převzat (viz 3.4). Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím
posledního logického celku předmětu plnění.

3.4

Po splnění dodávky každého jednotlivého logického celku v rozsahu stanoveném v této smlouvě bude
vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu koupě (dále také jen „Předávací protokol“), který bude
obsahovat níže uvedené náležitosti:
-

označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí předmětu koupě,
název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
označení kupní smlouvy,
označení dodaného předmětu plnění včetně výrobních čísel,
název a registrační číslo projektu .

3.5

Předávací protokol podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž jeho podpisem dochází
k převzetí a předání zboží a ke splnění definované části (logického celku) předmětu dodávky.

3.6

Prodávající umožní kupujícímu konzultaci problémů v českém jazyce po telefonu.

3.7

Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby bude zajišťovat záruční servis k předmětu koupě dle
této smlouvy a garantuje dostupnost servisu a plného sortimentu náhradních dílů.

Čl. 4
Povinnosti kupujícího
4.1

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít předmět koupě dle této
smlouvy.

4.2

Kupující není povinen převzít kteroukoliv část předmětu plnění, pokud prodávající neprokáže, že její
technické parametry odpovídají hodnotám, resp. podmínkám dle zadávací dokumentace

4.3

Kupující poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění podle této smlouvy.
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Čl. 5
Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, případně jen od její části – příslušného předmětu plnění, v případě
jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a)

předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, tak jak je uvedeno v této smlouvě, nebo
technické parametry neodpovídají zadávací dokumentaci

b)

prodávající překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. 3., odst. 3.2 o více jak 5 pracovních dní.

Čl. 6
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
6.1.

Prodávající poskytuje tímto kupujícímu vedle práv z vadného plnění také záruku za jakost podle § 2113
obč. zák. a to v délce 24 měsíců na celý předmět plnění, resp. koupě. Prodávající se zavazuje, že předmět
koupě dodaný na základě této smlouvy bude nový a nepoužitý, po záruční dobu způsobilý pro použití
k účelu požadovanému kupujícím a k účelu, ke kterému je určen, bude mít vlastnosti požadované
kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi
a vyhláškami, a že si tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a
omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.

6.2.

Prodávající se zavazuje, že se v případě reklamace předmětu koupě dostaví nejpozději do druhého dne
(v pracovní době kupujícího, tj. od 7,00 do 15.00 hod.) od oznámení reklamace ke kupujícímu za účelem
vyřízení reklamace. Pokud nebude možné vyřídit reklamaci na místě u kupujícího, tak se prodávající
zavazuje, že si převezme reklamovaný předmět koupě od kupujícího v jeho sídle a zajistí vyřízení
reklamace v souladu s požadavkem kupujícího a občanským zákoníkem. Pro případ, že oznámení
o reklamaci bude prodávajícímu doručeno po 17. hodině příslušného dne, považuje se pro běh shora
uvedené lhůty reklamace za oznámenou následující pracovní den. Pro případ, že se prodávající nedostaví
ke kupujícímu ani následující den po marném uplynutí shora uvedené lhůty, má kupující právo zajistit si
vyřízení reklamace sám, avšak na náklady prodávajícího; tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu
případně vzniklé škody, ke které je prodávající povinen vedle úhrady nákladů na vyřízení reklamace, ani
záruka poskytnutá prodávajícím, resp. jeho odpovědnost za vady.

6.3.

Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí a dodá reklamovaný předmět koupě (případně nový podle
způsobu vyřízení reklamace) kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace.

6.4.

Pro případ, že prodávající nevyřídí reklamaci ve shora uvedené lhůtě 30 dnů, má kupující právo od
smlouvy stran reklamovaného předmětu koupě odstoupit.

6.5.

Pro případ, že prodávající nevyřídí reklamaci ve shora uvedené lhůtě 30 dnů, má dále kupující právo na
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že kupující odstoupí
z důvodu prodlení s vyřízením reklamace, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.

6.6.

Kupující má právo od smlouvy stran příslušného předmětu koupě odstoupit, pokud se na něm projeví
jakékoli tři vady (nemusí se jednat vždy o stejné vady), resp. pokud již kupující příslušný předmět koupě
dvakrát reklamoval.

6.7.

Záruční servis se zavazuje prodávající poskytovat bezplatně v záruční době a na celou dodávku předmětu
plnění. Bezplatný záruční servis pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, případné cestovné a práci
servisních techniků nebo dopravu přístroje od kupujícího do servisního střediska a zpět.

6.8.

Prodávající pro účely oznámení vadného plnění (reklamace) poskytne jedno telefonní číslo, jednu emailovou adresu, které budou v případě potřeby aktualizovány:
Telefon 739 365 114; e-mail ducai@itps.cz kontaktní pracovník servisu Marcel Dučai

6.9.

Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu jakékoli vady předmětu koupě neprodleně poté, co je zjistí, a to
telefonicky a e-mailem na shora uvedené kontakty.
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6.10. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu poskytne pozáruční servis a dostupnost servisu (včetně
náhradních dílů) nejméně po dobu 24 měsíců od konce záruční doby v rozsahu záručního servisu.

Čl. 8
Sankční ujednání
8.1.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané
podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním
předpisem.

8.2.

Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Kč z kupní ceny za každý byť započatý kalendářní den prodlení se splněním
dodávky.

8.3.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

8.4.

Zaplacením smluvních pokut podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v celém jejím
rozsahu, ani splnění povinnosti smluvní pokutou utvrzené.

Čl. 9
Ostatní ujednání
9.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této smlouvy nabývá
kupující okamžikem bezvýhradného podpisu Předávacího protokolu. Tímto okamžikem přechází riziko
nahodilé zkázy na kupujícího.

9.3

Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší tato smlouva nebo její část, jsou platné pouze ve
formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná
forma platí i pro změny tohoto ustanovení odst. 9.3.

9.4

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy České
republiky.

9.5

Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou
dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost obecních soudů. Rozhodným
právem je právo České republiky.

9.6

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě.

9.7

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.

9.8

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručním podpisem oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Klášterci nad Ohří dne 6. 9. 2017

…………………………………………..
Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

Ve Vejprtech dne 5. 9. 2017

……………………………………
Marcel Dučai
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě
(viz Příloha č. 6 - podlimitní veřejné zakázky na dodávky)
Dílčí část 1

IT vybavení pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

1.1.2.3.3.01

PARTNER 1 - Interaktivní pomůcky pro výuku

Interaktivní tabule + dataprojetor

1.1.2.3.3.14

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

Tabule: 78-palcová úhlopříčka / poměr 4:3 / 10 dotyků současně perem nebo
prstem / keramická / magnetická
Projektor: ACER X127H
Projekční technologie: DLP Nativní rozlišení: XGA (1024 x 768)
Svítivost: 3600 ANSI Lumenů
Univerzální držák k montáži projektoru na stěnu nad tabuli.
Kabeláž: 1x VGA (nebo HDMI dle volby zákazníka) kabel 10m + 1x napájecí
kabel 230V 10m

počet ks

5

jednotková
cena

43 700,00 Kč

PARTNER 2 - IT pomůcky pro inkluzivní výuku v ZŠ

sada software pro "tabletovou učebnu"

Přenosný dataprojektor

Notebook

Tablety pro heterogenní výuku

maximálně
přípustná ceny
565 000,00 Kč
220 000,00 Kč

218 500,00 Kč

Nabídkové ceny
Kč. vč. DPH

218 500,00 Kč

240 000,00 Kč
Software Toglic – přístup až pro 5 učitelů, neomezená kapacita žáků - licence 3
roky
- usnadňuje přípravu nejrůznějších pracovních kartiček
- umožňuje pružně reagovat na časovou dotaci a přidávat další úlohy
- dává učiteli zpětnou vazbu - přehled o odpovědích a výsledcích žáků
- v matematice podporuje individuální procvičení počtů
Toglic je webová aplikace, která umožňuje zapojit žáky do výuky pomocí
chytrých telefonů a tabletů. Webový portál zajišťuje rozesílání výukových aktivit
k žákům a příjem odpovědí. Učitel má přehled o pozornosti žáků i o jejich
odpovědích a výsledcích, které jsou navíc ukládány do archivu.
ASUS B1MR - LED projektor, bezdrátové připojení Wi-Fi, životnost 30 000
hodin, svítivost 900 lm, rozlišení WXGA (1280 x 800), kontrast 10 000:1, 1,07
miliard barev, obraz 32 – 153", projekční vzdálenost 0,6 – 3 m, 7 módů obrazu,
náklon +- 40°, 3D, 16:10, reproduktory 2x2 W, konektory HDMI, D-Sub,
kompozitní, sluchátka, SD karta, USB, projekce obrázků, dokumentů, videí a
hudby.
Acer Aspire F15 Black Aluminium
Intel Core i5 7200U Kaby Lake, 15.6" LED 1920x1080 ComfyView, RAM 8GB
DDR4, NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB, M.2 SSD 128GB + HDD 1TB 5400
otáček, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, USB-C 3.1 Gen 1, HD webkamera,
čtečka karet, 6článková baterie, podsvícená klávesnice, Windows 10 Pro. USB
čtečka otisků prstů. Microsoft Office 2016 Pro Plus OEM - přeprodej licence,
nutné ručně doinstalovat při zahoření PC - ESD licenční klíč.
Lenovo Miix 310-10ICR včetně pouzdra; Operační systém Windows 10
10,1" IPS displej s rozlišením 1280×800 px
Procesor Intel® Atom™ X5 Z8350, 4 jádra, až 1,92 GHz
Operační paměť 2 GB; Paměť 64 GB eMMC
5 Mpx hlavní fotoaparát, 2 Mpx přední fotoaparát
Wi-Fi, micro USB; Podpora paměťových SD karet (až 64 GB); Stereo
reproduktory
Výdrž baterie až 10 hodin

10

2 990,00 Kč

29 900,00 Kč

1

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

1

33 500,00 Kč

33 500,00 Kč

236 400,00 Kč

10

11 800,00 Kč

118 000,00 Kč
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236 400,00 Kč

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet se specifikací předmětu koupě
(viz Příloha č. 6 - podlimitní veřejné zakázky na dodávky)
Dílčí část 1

Název nabízeného plnění vč. základní specifikace

IT vybavení pro rozvoj inkluzivního vzdělávání

3D tiskárna Original Prusa i3 MK2S - pracovní plocha – 10500 cm3 (25 x 21 x
20 cm)
Otevřený design pro snadnou manipulaci
Integrované LCD, tisk z SD karty (8 GB v balení) nebo z počítače přes USB
Až o 40% rychlejší tisk díky originální E3D V6 Full trysce
Velikost trysky 0,4 mm (vyměnitelná) pro 1,75 mm tiskovou strunu
Výška vrstvy od 0,05 mm; Plně automatická kalibrace tiskové plochy
Vyhřívaná vícezónová podložka – při tisku z ABS zajišťuje rovnoměrné
chladnutí a model se tak nedeformuje
Bezúdržbová tisková plocha - nemáme sklo, ani není nutné plochu před tiskem
nijak upravovat
Podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood,
Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým
vláknem, polykarbonát...
Jednoduchý barevný tisk po vrstvách
1 kg PLA materiálu v ceně

3D tiskárna s náplněmi

1.1.2.3.3.16

1

jednotková
cena

35 000,00 Kč

PARTNER 4 - Pomůcky pro realizaci náprav na I.stupni ZŠ
(PODÍL)

2

14 990,00 Kč

PARTNER 4 - Výukové pomůcky pro inkluzivní vzdělávání na
ZŠ (PODÍL)

PC LED Monitor

PC do učebny (sada)

maximálně
přípustná ceny
565 000,00 Kč

Nabídkové ceny
Kč. vč. DPH

35 000,00 Kč

30 000,00 Kč
Dell Vostro 15 (3568), černá - 2jádrový procesor Intel Core i3-6006U (2GHz,
HyperThreading); 4GB operační paměti DDR4; grafika AMD Radeon R5 M420X
2GB; 15.6" matný HD displej; 1TB HDD; DVD±RW mechanika; Wi-Fi ac,
Bluetooth, kamera, 3x USB (2x 3.0/3.1 Gen 1), HDMI, VGA, čtečka paměťových
karet; operační systém Windows 10 Pro. Microsoft Office 2016 Pro Plus OEM přeprodej licence, nutné ručně doinstalovat při zahoření PC - ESD licenční klíč
na FA.

Notebook

1.1.2.3.3.17

počet ks

29 980,00 Kč

29 980,00 Kč

75 000,00 Kč
LG 24MP48HQ-P - LED monitor 24"
monitor s LED podsvícením a IPS panelem, 24", perfektní ostrý obraz plný
barev, 16,7 milionu barev, rozlišení 1920 x 1080, jas 250 cd/m2, 16:9, kontrast
5M:1, odezva 5 ms, pozorovací úhly 178°, konektory D-Sub, HDMI, sluchátka.
HP 280 G2 SFF, černá - 2jádrový procesor Intel Pentium G4400 (3.3 GHz),
4GB operační paměti DDR4, pevný disk HDD s kapacitou 500GB, mechanika
DVD±RW, integrovaná grafická karta Intel HD Graphics, HDMI, VGA, GLAN, 6x
USB 2.0, 2x USB 3.0, OS Windows 10 Professional, klávesnice a myš.
Microsoft Office 2016 Pro Plus OEM - přeprodej licence, nutné ručně
doinstalovat při zahoření PC - ESD licenční klíč na FA.

4

3 500,00 Kč

14 000,00 Kč

74 000,00 Kč
4

Ceny bez DPH. Nejsme plátci DPH! Koncová cena.

15 000,00 Kč

60 000,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
DÍLČÍ ČÁSTI 1

558 880,00 Kč
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