
Iva Janečková

Nikola Alferyová
15. června 2015 9:49
OU Psary
FW: nabídka společnosti C SYSTEM CZ a.s.
Nabídka C SYSTEM CZ a.s..pdf; Kupní smlouva-návrh.docx

From: Eva Sekulová [mailto:eva.sekulova@csystem.cz]
Sent: Monday, June 15, 2015 9:48 AM
To: asistentka
Subject: nabídka společnosti C SYSTEM CZ a.s.

Dobrý den,
v příloze posilám nabídku k veřejné zakázce: Dodávka IT pro zš a Mš Psáry. Součástí přílohy je i návrh kupní smlouvy
veditovatelné podobě.

S pozdravem a přáním pěkného dne

C SYSTEM

C SYSTEM CZ as.
Barrandova 409
143 00 Praha 4 - Modřany
mobil: ±420 725 984 519
fax.: ±420 227 204 412
e-mail: eva.sekulova~csvstem.cz
http:/Iwww.csystem.cz

Eva Sekulová
obchodní asistentka

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

15 -06- 2015

č.J.: OU



Výběrové řízení pro dodávku IT pro Zš a MŠ Psáry
Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí
shodovat a údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabidkami.

Obchodní firma Ijméno uchazeče C SYSTEM CZ a,s.

IČ uchazeče 27675645

DIČ uchazeče CZ27675645

Sídlo! bydliště uchazeče Otakara Ševčíka 840/IQ Psč ~ 00 Brno - Židenice

Zápis v obchodním !jiném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576

+420 227 204 457, ÷420 227 204 445, info~csystem.cz,
Telefon; Fax; E-mail; www stránky www.csystem.cz

Bankovnispojení—čislo účtu Komerční banka a.s., 35-477057022710100

Jméno a funkce statutárního orgánu Ing. Michal Kulík, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba uchazeče, telefon, Pavel Husák, ±420 731 129451, pavel.husak@csystem.cz

e-mail

Cena celkem v Kč DPH v Kč Cena celkem v Kč
bez DPH. s DPH.

Cena za dodany material dle zadání

429.950 KČ 90.289,50 KČ 520.239,50 KČ

Jméno a podpis oprávněné osoby Ing. Mici4I K ‘piistopředseda představenstva
jednat za uchazeče nebo jeho jménem ‚.

. ~ CSYSTLMCZa.s. (~Datum a razitko 4.6.2 Barrandova 409, 143 00 Praha
Tol,: 244 402 263, sn‘: 244 402 284
i-Ii ~‘~‘ ~‘~“ fl,,~,. r~fl‘flfl~ÖAe

Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, že se
soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji a že je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



C SYSTEM Cz as.

Prokázání kvalifikačních předpokladů a doplnění obsahu nabídky

Společnost C SYSTEM CZ a.s.
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddil B, vložka 4576
sídlo: Brno — Zidenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00
lČ: 27675645
jednajiciizastoupená: Ing. Michalem Kulikem, místopředsedou představenstva

K níže uvedenému datu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dodavatel společnost C SYSTEM CZ a.s. prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů a doplňuje obsah nabídky k veřejné zakázce:
Dodávka IT pro ZS a MS Psáry

1. V souladu s ust. ~ 50 Rozsah kvalifikace - odst. 1:

písm. a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ~53, odst.1 a 2
- předkládá Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedený podle 9125 a násl. z.č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- čestně prohlašuje, že nemá nedoplatky na spotřební dani vůči orgánům Finanční správy

Ceské republiky.
- čestně prohlašuje, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním

pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sidla, místa podnikání či bydlišti dodavatele
- předkládá potvrzení příslušného finančního úřadu — neexistence daňových nedoplatků
- předkládá potvrzení příslušného orgánu, instituce - neexistence nedoplatku na pojistném a na

penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

písm. b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ~54, písm. a) a b)
předkládá Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedený podle ~125 a násl. z.č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

písm. c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku

- tímto čestně prohlašuje, že má ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku.

pism. W splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ~56
- pokud je požadováno, předkládá v samostatné příloze

se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno - 636 00. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Brně, spisová značka B 4576. IC: 276 75 645



C SYSTEM CZ a.s.
L~TEMf

2. V souladu s ust. ~ 68 Obsah nabídky - odst. 3 součástí nabídky je toto prohlášení:

písm. a)

písm. b)

čestně prohlašuje, že žádný statutární orgán nebo členové statutárních orgánů v posledních 3
letech od konce lhůty pro podánI nabídek nebyli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele,

dodavatel má formu akciové společnosti, předkládá níže uvedený Výpis ze seznamu
akcionářů a potvrzuje, že od 3010.2013 k dnešnimu dni jsou v seznamu akcionářů
společnosti C SYSTEM CZ as., lČ: 27675645, vedeni tito akcionáři:

Pořadové Akcionář
číslo

Forma Druh
akcií

Jmenovitá
hodnota v KČ

Počet akcií Pořadové číslo
vks od do

XANOX s.r.o.
Otakara ŠevČíka 938(56
636 00 Brno - Zidenice
lČ: 01642120

listinná na jméno 10000 200 001 200

písm. c)
- prohlašuje, že neuzavřel a neužavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu

(z,č. 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

3. V souladu s ust. ~ 68 Obsah nabídky - odst. 2 součástí nabídky ie I toto nrohlášení:

- prohlašuje, že společnost se nepodílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového
řízeni
prohlašuje, že společnost je vázaná podanou nabídkou.

V Praze dne; 4.6.2015

C SYSTEM CZ a.s. ®
Barrandova 409, 143 00 Praha
Te[.: 244 402 263, Fax: 244 402 264

~‘r. ~4q

Ing. Michal Kulík
rn ístopředseda představenstva

C SYSTEM CZ as.

se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno - 636 00. Zapsaná vobchodnim rejstříku Krajského
soudu v Brně, spisová značka B 4576. IC: 276 75 645
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Výpis ze seznamu kvahfikovaných dodavatelú vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona č. 13712005 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

údaje a dodavateli zapsané v seznamu k 05.05.2015

‘1. ldentjfikačnj údaje a dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
C SYSTEM CZ as.

1.2. Právní forma
Akciová společnost

1.3. Sídlo
Otakara Ševčíka 840/10
63600 Brno
Česká republika
1.4. Ičo
27675645

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Simona NeČasová předseda představenstva
Ing. Michal Kulík místopředseda před~tavonstva
Martina Bojanovská člen představenstva

Způsob a rozsah jednání
Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatné.

2. Základní kvaiifikačni předpoklady, jejichž splněn! dodavatel prokázal

Oodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovenim 5 53 odst. 3 zákona, že:
• 5 63 odst 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplaceni, nepřlměho úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně přlpadů, kdy jde O přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li a právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabldku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musĺ
předpoklad podle tohoto písniene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalitlkačnl předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svéhD sídla, místa podnikáni či bydliště,

• 5 53 odst 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvláštních právnlch předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak jej‘ statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
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předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutárni orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podävá-Ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmena splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizačhí složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k2emi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
5 53 odst. I písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podpláceni
podle zvláštního právního předpisu,

. 553odst. 1 písm. d)
víjči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto‘ že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

• 5 53 odst. I písm. e)
není v likvidaci,

‘ 553odst. 1 písm. I)
nemá v evidenci dsní zachyceny daňově nedoplatky, ato Jak v České republice‘ tak v zemi sídla,
místa podnikáni Či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a tojak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to Jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
5 53 odst 1 písm. i)
nebyl v poslednlch 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán Či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto Činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jině osoby odpovídající za Činnost dodavatele‘
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
5 63 odst I písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

. 5 53 odst 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právnlho předpisu.

. 5 53 odst. 2 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže spáchaný v
úmyslu umožnit nebo usnadnit spácháni trestného činu teroristického útoku, trestný Čin vydírání
spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, trestný čin
paděláni a pozměnění veřejně listiny spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spácháni
trestného činu teroristického útoku, včetně připadů, kdy jde a přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
Člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádosto účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmena
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikáni nebo bydliště.
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3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady die ustanoveni 5 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikáni dle ustanoveni 5 64 pism. b) dodavatel prokázal:

Obory Datum DatumNázev dokladu Vystavil Předmět podnikaní Činnosti vystavení platnosti

Výpisz Magistrút město Óinnosl účetních poradců, vedenI 16.06.2009
živnostenského Brna účetnictví, vedení daňově evidence
rejstřiku
Výpisz JUDr. Milan Montáž, opravy, re‘~ize a zkoušky 21.01.2013
živnostenského Šmidrkal, notář v elektrických zařízení
rejstříku Brně
Výpis z Magistrát města Poskytováni techn[ckých služeb k 16.06.2009
živnostenského Brna ochraně majetku a osob
rejstříku

Výpis z Magistrát města Viz, poznámka 1 za tabulkou 16.06.2009
živnostenského Brna
rejstříku

Výpis z Mgr. Ricbard Výroba, obchod a služby neuvedené Viz, poznámka 2 09.012014
živnostenského Brázda, notář v v přílohách I až 3 živnostenského za tabulkou
rejstříku Brně zákona

Pozn. I
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařlzení
Pozn. 2
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Poskytováni technických služeb
Projektováni elektrických zařízení
Reklamní Činnost, marketing, mediální zastoupeni
Velkoobchod a maloobchod
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a
konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Zprostředkovaní obchodu a služeb
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Realitní Činnost, správa a údržba nemovitosti
Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádáni kurzů, školeni, včetně lektorské Činnosti
Poskytování technických služeb



Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Ověřuji pod pořadovým číslem P4/05939$115/OKĎJÍSJ(, že tato listina, kteřá
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se dosiovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

Ověřující osoba; Kobercová Svatava

V Praze dne 05.05. 2015

‘~,,
Podpis (~75~ )

• ~tW J
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adresát C SYSTEM CZ as,
Otakara Ševčíka 840/to
636 00 Brno

Váš~ tflE~čk‘J/Z3 dne Naše značka (č.jj VyFizuja Hoka
47002/210/8009/31.3.2015J1776/I-!an Ing. Dagmar Hanzllková/541516184

VBniědne

2.4.2015

Potvrzení o stava nedonlatků I12_Doiistněm na sociální z~bezoečení a ~řísaěvkts na státní ~olitiku
zaměst~anostl, Denále a ~ř~réžce Ic naiistn&rw

Potvrzujeme, že právnická osoba:

C SYSTEM CZ as,, sídlem Ot‘sksrs ševSka 840/10,63600 8mo

Var. symbol zaměstnavatele: 7720133458 iČ: 27675645

nemá ke dni 31.3.2015 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistn~mu.

ToW potvrzení se wdává na vlastní žádost právnické osoby.

Jana Bavorová
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek MSSZ Brno

Za správnost: Ing. Dagmar Hanzlíková



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 71849237-49723-150410132911, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z I listů, se shoduje a obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů óbsažených v dokumentu a
jejich soulad a právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 268215895 byla systémem přenesena dne 02.04.2015
v 16:12:44. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 10.04.2015 v 13:29:32. Datová zpráva byla opa&ena
zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Udaje o zaručené elektronické značce; číslo
kvalifikovaného systémového certifIkátu 19 »8 BO, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Ceská
po~ta, s.p. [IC 47114983] pro Infonnační systém datových schránek - produkční prostřed~Jinisterstvo
vnitra Ceské republiky [IC 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas
07.04,2015 09:17:14, číslo kvalifikovaného časového razítka 21) C7 8F, časové razítká bylo »‘dáno
Postsignum Quaihied CA3, Ceská pošta3 s.p. lIC 47114983].

Odesílající datová schránka:
Název: Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Adresa: Veveří 979J5, 60200 Brno, CZ
ID datové schránky: S6jadal
Typ uživatele; Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.04.2015 v 13:29:48. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověřeni platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů »‚danému k datu 10.04,2015 05:52:34. Udaje o zaruČeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 06 A6 FE BA. kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb LCÁ .. Qualified Certitk~tion Authoňty, 0912009,
První certifikační autorita, a.s.yro podepisující osobu (označující osobu) Jana Ravorová, Městská správa
sociálního zabezpečení Brno, Ceská správa sociálního zabezpečení. Elektronický podpis nebyl označen
časovým razítkem,

Vystavil: šmidrka! Milan - notář
Pracoviště: JUDit Stnidrkal Milan - uetář
V Brně dne 19.04.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Lenka Janderková

Otsk uředního razith,~~ I~
: . 71849837-49723450410132917

Poznárnke:
Kontrola tálo ovuřovacj do/ot/cy lze provést p centrálnÍ evidenci ověřovackh
přístup na adrese https://ww~ czeckpoin‘.cz~overo~acirlolo~ky.

doloíe* př‘stwpné způsobem umouiíujfclm dálkový
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V Brně
dne

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení
podle ~ 66 odst. 1 a ~ 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve zněni pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 31.03.2015
pod č.j . 1591169/15/3002-50521-711251,
potvrzuje ke dni 31.03.2015

neexisteÁci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České repubLiky. Pro účely zákona
č,435/2004 Sb. ‚o zaměstnanosti.

Iveta Nováková
vedoucí oddělení

Finanční ~řad pro 3ihowravský kraj
náměstí Svobody 4
562 00 BRNO-STRED

Územní pracoviště Brno II .

Cejl 113
659 51 BRNO-STŘED
Čj. : 1615609/15/3002-50521-711251
Vyřizuje: Doležalová Iva
Oddělení vyměřovací I
Telefon: 545 120 493 Č. dveří: 308

C SYSTEM CZ a.s. DIČ: CZ27675645

Otakara Ševčíka 846/10
LIDENICE
635 00 BRNO 36

‚-.5.



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 71849634-8300-15@410132741, že tento dokument v listinné podobě, ktezý
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datov~ zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje a obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad a právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva a číslem 269693249 byla systémem přenesena dne 09.04.2015
v 14:47:27, Platnost datové zprávy byla ověřena dne 10.04.2015 v 13:27:52. Datová zpráva byla opatřena
zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Udaje o zaručené elektronické značce: číslo
kvalifikovaného systémového certifikátu 19 1)8 BO, certifikát byl vydán PostSignuni Qualified CA 2, Ceská
pošta, ~ lIC 41114983] pro Informační systém datových schránek - produkČní prostředíMinisterstve
vnitra Čes&é repabliky lIC 00807064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas
10.04.2015 09:06:10, číslo kvalifikovaného Časového razítka 21) Cl SF, časové razítko bylo vydáno
PostSignum Qualifled CA3, Ceská pošta, s.p. ~iČ 47114983].

Odesílající datová schránka:
Název: Uzemní pracoviště Brno II. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj)
Adresa: Cejl 44/113, 60200 Brno, CZ
ID datové schránky: cdcn6mn
Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.04.2015 v 13:28:08. Zamčený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.04.201505:52:34. Udaje o zamčeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu OO Al AS AO, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb LCA - QualifIed Certification Az2thority~ 09/2009,
Pn‘nř certifihční autorita, aSs. pro podepisující osobu (označující osobu) Iveta Nováková, 107883,
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Česká republika - Generální finanční ředitelství. Elektronický
podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 10,04.2015 v
13:28:08. Udaje o časovém razítku: datum a Čas 09.04.2015 10:43:58, číslo kvalifikovaného časového razítka
00 AS DC ES, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
LCA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s..

Vyslavil: Šmidrkal Milan- notář
Pracoviště: JlUDr. Smidrkal Milan - notář
V Brně dne 10,04.2015

.hnóno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jan šmidrkal

Otisk áředniho razítka: “ ‘

-

~ .‘ L.. 7184963~83OO-!sO41O132741liL .ť,‘,~il.‘‘..‘. I.

Poz;2árnka
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést p centrální evidenci ověřovacích dalotek přístupné způsoben: urnožňuJ[cún dáIko,~5
přístav na adrese l:ttpsď/www.czechpoint. cyoverovacidoJosky
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UN~QA
POJISTNÝ CERTIFIKÁT

UNIQA pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno
iČ :27675 645
registrováno ti Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576.

má sjednanou pojistnou smlouvu Č. 2737305089 s platnosti ad 25.04.2015 do 25.04.2016
pro pojištění odpovědnosti za škodo dle platných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny
a. s. v mzsahu:

Základní pojištění
Pojistná částka v Kč 50,000.000,-
Spoluúčast v KČ 1,000.000,-

Bližší specifikace: dle pojistné smlouvy

PojisWel: UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
iČ: 49240480

Vydáno v Praze, dne 27.4. 2015

UNIQA pojišťovna, as.
Evrnpská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420800120 020, t420 225 393 111
Far +420 225 393 777
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze~ oddli B, vložka 2012.
www.un~qa.cz

Q_ UNIQA pojIšťovna, as.Odbor maklěřské služby

UNIQA Evropská,1SG, 16012 Praha S
Ó: 493‘1t460

ĺ
J

Markéta Hasoňová lng‘ Pavel Holec
odborný referent odt~brný referent



Kupní smlouva - návrh
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Kupující
Název: Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137,~252 44 Psáry
Zastoupená: Milanem Váchou, starostou obce
IC: 00241580

2. Prodávající
Název: C SYSTEM CZ a.s.
Zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, ‚dožka 4576
Sídlo: Otakara Sevčíka 840/10, PSC 636 00 Brno - Zidenice
Zástupce: Ing. Michal Kulík, místopředseda představenstva
IC: 276 75 645
DIČ: CZ 276 75645
Bankovní spojení: Komerční banka as.
Císlo účtu: 35-4770570227/0100

fl. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka 27 notebooků1 dle specifikace v příloze Č. 1.

III. Doba a místo dodání

1. Předpokládané datum zahájení plnění je 1.7.2015

2. Místo dodání bude adresa kupujícího - Obec Psáry, IČ: 00241560, Pražská 137, Psáry
25244.

IV. Cena dodávky

1. Celková cena dodávky bez DPH: 429.950 Kč
DPH ve výši 21 %: 90.289,50 Kč
Celková cena vč. DPH: 520.23950 Kč



2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací.- doprava na místo určení, instalace,
zaškolení s obsluhou.

V. Platební a obchodní podmínky

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně. Uhrada za provedené dodávky bude provedena bezhotovostním převodem na základě
faktury vystavené dodavatelem se splatnosti do 30 dnů od data vystavení.

2. Daňové doklady musí mít povinné náležitosti stanovené zák. Č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.

Vl. Záruční a servisní podmínky

1. Záruční doba na všechny části dodávky činí 36 měsíců.
Po tuto dobu ručí dodavatel za funkčnost a bezpečnost, a to za předpokladu standardního
používání uživateli. Jakékoliv škody vzniklé na dodávce jdou k tíži prodávajícího.

2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím kompletní dodávky kupujícím.

3. Záruční lhůty na reklamovanou Část dodávky se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končí dnem odstranění vady dodavatelem.

VÍl. Změna a odstoupení od smlouvy

1. Tuto kupní smlouvu lze změnit či zrušit pouze oboustranně odsouhlasenou písemnou
dohodou.

2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení Kupní smlouvy,
za nějž se považuje zejména neplnění dohodnutých časových termínů prodávajícím.

Vili. Závěrečná ujednání

1. Není-li v táto kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran
ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 — Specifikace zboží,

3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1
vyhotovení.

Přílohy:



- Příloha číslo 1: Specifikace zboží

Za kupujícího:

V dne:

ZŠ a MŠ Slapy
Mgr. Renata Hacaperková

ředitel školy

Za prodávajícího:

V Praze dne 4.6. 2015

Ing. Michal Kulík
místopředseda představenstva

C SYSTEM Cz as.
~‚ät?afldOVa 409, 143 oo Praha
toI~ 244 402 263, Fax: 244 402 284

tt:I~ )ič: crř~7(;7G6~~



Příloha č. 1

Technické specifikace zboží

Model: HP 350 62
Počet; 27 ks
Operační systém: Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8‘1 Pro
Procesor: lntel® Cor&M iS-5200U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)
Paměť: SDRAM 4GB 1600 MHz DDR3L (lx 4GB)
Čipová sada: Čipová sada integrovaná s procesorem
Pevný disk: Disk SATA 500 GB 5400 ot/min
Optická mechanika: DVD±/-RW SuperMulti DL
Displej: 39,6cm (15,6) displej s rozlišením HD (1366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou
Grafická karta: integrovaná

Podsvícená klávesnice: ne
Web kamera: 720p HO web. kamera

Síť: Realtek Ethernet (10/100/1000)
Bezdrátová komunikace: Kombinované rozhraní 802.llb/g/n (lxi) a BIuetooth~‘ 4.0
USB: 2x USB 3.0. lx USB 2.0
Další konektory: lx HDMI, lx VGA, lx kombinovaný headphone/microphone, lx RJ-45
Čtečka paměťových karet: ne

Baterie: 4článková Li-ion (41 Wh)
Výdrž baterie: 3-5 hodin
Napájení: Napájecí adaptér Smart 45W (Ac)

Barva: šedá
Šasi: plast
Rozměry: 26,1 x 38,4 X 2,31 cm
Hmotnost: 2,3 kg


