
Smluvní strany:

Obec Psáry
se sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry
zastoupena: Bc. Milan Vácha, starosta obce
IČ: 00241580
bankovní spojeni: Česká spořitelna as., Praha 2
číslo účtu: 23734349/0800
zaměstnanec pověřený
k jednání o plnění smlouvy: Vit Olmr
e-mail: olmr@psary.cz

(dále jen “Kupující“)
na straně jedné

a

C SYSTEM CZ, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno
zastoupená: Ing. Michal Kulík, člen představenstva
lČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
bankovní spojení: Komerční banka, as.
číslo účtu: 35-4770570227/0100
zaměstnanec pověřený
kjednáni o plnění smlouvy: Ing. Miloslav Hercog
e-mail: miIoslav.hercog~csystem.cz

(dále jen “Prodávající“)
na straně druhé

(dále společně označovány jako smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dodávka IT pro novou
budovu ZŠ Amos“ a v souladu s ustanovením zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a ve smyslu ~ 2079 a násl zák Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Kupní smlouvu
o prodeji a koupi věci movité (dále jen ‚smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou
budovu školy ZŠ Amos. Součásti dodávky není instalace a konfigurace, jen NW (dále jen „Věc“),
která je předmětem koupě Prodávajícího Kupujícímu a umožnění Kupujícímu nabytí
vlastnického práva k Věci. Spolu s Věci je Prodávající povinen odevzdat příslušné doklady
k Věci.

2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat Věc v množství a v minimální kvalitě
specifikované v Příloze Č. I této smlouvy nebo v objednávce zaslané dle či. V, odst. 2 této
smlouvy a převést na něj vlastnické právo k Věci.

3. Kupující se zavazuje Věc převzlt a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. bodu 1. této



smlouvy.

4. Podpisem této smlouvy prodávající souhlasí se skutečností, že kupující nemusí převzít
kompletní Věc, tak jak je definována v Příloze Č. 1 této smlouvy, ale jen část Věci. Prodávající
není oprávněn vystavit fakturu na části Věci, které kupující nepřevezme Od prodávajícího.

Článek II.
Projev vůle smluvních stran

Prodávající touto smlouvou za dohodnutou kupní cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy prodává
Kupujícímu Věc včetně všech součásti a příslušenství a Kupující tuto Věc včetně všech součástí a
příslušenství nabývá a kupuje do svého výlučného vlastnictví.

Článek Ill.
Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy vlastníkem Věci a není jakkoliv
smluvně či zákonem omezen v dispozici s ní.

2. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

a. na Věci neváznou žádné vady, závazková práva třetích osob, dluhy, zástavní práva,
nájemní práva ani jiné právní povinnosti, které by Kupujícímu po nabyti vlastnictví k
Věci jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva,

b. Věc není předmětem žádného probíhajícího soudního, rozhodčího ani jiného
obdobného řízení, včetně nařízení předběžného opatření či správního řízení, stejně
jako Prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí
anebo jiné řízení hrozilo,

c. není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,
d. není jakkoliv omezen v nakládáni s Věcí, ani mu není známa žádná okolnost, která by

bránila uzavřeni této smlouvy,

e. na jeho majetek není vedena exekuce nebo nucený výkon rozhodnutí a nemá žádný
daňový nedoplatek vůči finančnímu úřadu.

3. Pokud by někdo vůči Kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před
nabytím vlastnického práva podle této smlouvy, spojené s vlastnictvím a užíváním Věci či její
součásti a příslušenství, zavazuje se Prodávající, že pohledávku zaplatí, resp. jiné právo
uspokojí sám.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášeni či ujištění Prodávajícího ukážou
nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, matoucími, klamavými nebo
zavádějícími, bude Kupující oprávněn podle své volby od této Kupní smlouvy odstoupit anebo
Po Prodávajícím požadovat buď slevu z kupní ceny ve výši v jaké vzniklá škoda dle
prokazatelných důkazů nastala anebo uvedení takové skutečnosti do souladu s ujištěními a
tvrzeními obsaženými v této smlouvě.

5. Strana kupující prohlašuje, že se seznámila se stavem Věci, který je předmětem této Kupní
smlouvy, a že ji přebírá ve stavu, v jakém se ke dni nabytí vlastnického práva nachází.

6. Kupující dále prohlašuje, že vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je oprávněn tuto
Kupní smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, a že neexistuje žádný závazek vůči jiné
osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy,
který by mu bránil smlouvu uzavřít a plnit.

Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena Věci v množství a kvalitě podle článku I. je stanovena dohodou v souladu s nabídkou



Prodávajícího v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky a činí:

Cena bez DPH: 1.774.496,00 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřitisicčtyřistadevadesátšestkorun českých);

DPH 21 %: 372.644,10 Kč

(slovy: třistasedmdesátdvatisicešestsetčtyřicetčtyřikorumdesethaléřůčeských);

Celková cena s DPH: 2.147.140,10 Kč

(slovy: dvamilionystočtyřicetsedmtisicstočtyřicetkorundesethaléřůčeských).

Přesná cenová specifikace včetně jednotkových cen i cen celkových je uvedena v Příloze
Č. I této smlouvy.

2. Kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu
smlouvy (tj. doprava Věci do místa plnění, balné apod.) Kupní cena je pevná a stálá Po dobu
prováděni zakázky. Kupní cena nebude měněna v souvislosti s inflaci české koruny, hodnotou
kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a
stabilitu měny. Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

3. Úhrada ceny za Věc bude provedena po jeho převzetí Kupujícím, a to na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím a doručeného Kupujícímu na základě potvrzeného
Dodacího listu.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů Od jejího doručení Kupujícímu. Za den splněni
platební povinnosti se považuje den odepsáni částky kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch
Prodávajícího.

5. Daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím musí mit náležitosti v souladu s ustanovením
5435 občanského zákoníku a 529 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni
pozdějších předpisů, avšak vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran
a jejich adresy, UĎ, DIC (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, číslo této smlouvy, označeni poskytnutého
plněni, číslo faktury, den vystaveni a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo
účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud
faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn
ji do data splatnosti vrátit s tím, že Prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není Kupující v prodlení s úhradou.

6. Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení do 15. 12. příslušného roku, jinak
bude proplacena až v následujícím kalendářním roce.

7. V případě, že Věc bude vykazovat vadu či vice vad a Kupující z toho důvodu bude postupovat
podle ustanovení smlouvy ohledně vad plnění, anebo nesplní-li Prodávající své povinnosti, není
Kupující do doby, než Prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než Prodávající splní své
povinnosti, povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu či její část, a ohledně úhrady kupní ceny
či její nesplacené části se v takových případech Kupující neocitá v prodlení.

Článek V.
Doba plnění, dodání Věci, nakládání s Věcí a předáni potřebných dokladů

1. Místem plnění předmětu smlouvy je budova Základní školy, Psáry, umístěná na pozemcích
parc. č. 60, 75/6, 75/62, 75/88, 75/98, 75/99, 75/1 09, 75/112, 65, 75/1, 75/92, 75/1 09 a 696/B.

2. Věc včetně dokumentace (tj. doklady nutné k převzetí a užíváni Věci, zejména návod k obsluze,
seřízení a údržba apod.) odevzdá Prodávající do místa plnění na základě plsemné objednávky
Po dohodě se zadavatelem v období od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019. Za odeslání písemné
objednávky kupujícím se považuje odesláni emailu kupujícím s objednávkou na email uvedený
v hlavičce této smlouvy u prodávajícího u zaměstnance pověřeného kjednáni o plněni smlouvy.
Součásti objednávky bude Věc nebo specifikováni části Věci, kterou kupující objednává od
prodávajícího.

3. Osobou pověřenou k převzetí zboží je Vit Olmr tel.: 777 232 759, e-mail: olmr(&osarv.cz, nebo



jiná písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba«). Prodávající je povinen zajistit
předání Věci pověřené osobě a to v době a místě plněni v této smlouvě uvedené.

4. Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 16.00
hod. Konkrétní den a hodinu je Prodávající povinen dohodnout nejméně 3 dni předem
s pověřenou osobou uvedenou v čI. 4 odst. 3 této smlouvy.

5. Převzetí Věci bude potvrzeno na Dodacím listu. Dodací list za Kupujícího podepíše pověřená
osoby. Prodávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným
Kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží pověřená osoba a dva výtisky
obdrží Prodávající stirn, že jeden z těchto výtisků je Prodávající povinen přiložit k faktuře -

daňovému dokladu.

6. Prodávající předá spolu s Věcí manuály v českém jazyce, a to nejpozději do doby předáni Věci.

7. Dodání Věci bude provedeno na základě požadavků kupujícího v průběhu období uvedeného
v odstavci 2 tohoto článku.

Článek Vl.
Záruka za jakost

1. Není-Ji v rámci Specifikace věci (Příloha č. 1) uvedeno jinak Prodávající poskytuje ve smyslu ~
2113 a násl. NOZ záruku za jakost dodané Věci Po dobu
24 měsíců. Dohodnutá záruční doba běží Od podpisu Dodacího listu dle č. V. bod 3 této
smlouvy.

2. Uplatňuje-li Kupující během záruční doby písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich
bezplatné odstranění. O dobu uplatnění záruky za jakost, Od jejího uplatněni do termínu
odstranění vady, se sjednána záruční doba prodlužuje.

3. V případě, že Kupující nesdělí při vytknutí vady či vad Věci v rámci záruční doby Prodávajícímu
jiný požadavek, je Prodávající povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou
oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak Prodávající v plném rozsahu
neučiní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za Věc Ö~ Od této smlouvy
odstoupit. Další nároky Kupujícího plynoucí mu z titulu vad Věci z obecně závazných právních
předpisů tím nejsou dotčeny.

4. Práva Kupujícího z vadného plnění podle ~ 2099 občanského zákoníku nejsou poskytnutím
záruky za jakost dotčena.

5. Prodávající prohlašuje, že Věc splňuje minimálně technické požadavky na výrobky dle zákona
č. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je nové,
a nepoužité. Věc je určena k použití v České republice.

Článek Víl.
Odpovědnost za vady na Věci a přechod nebezpečí za škody na Věci

1. V případě, že bude Věc vykazovat vadu či vice vad, Kupující bude postupovat podle příslušných
ustanovení smlouvy a ~ 2099 a násl. NOZ.

2. Nesplní-li Prodávající řádně své povinnosti, neni Kupující do doby, než Prodávající vadu či vady
odstraní či do doby, než Prodávající splní své povinnosti, povinen uhradit Prodávajícímu kupní
cenu či její část, a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech
Kupující neocitá v prodlení.

3. Prodávající je vlastníkem Věci a nese nebezpečí škody na ni, dokud Věc nepředá Kupujícímu.
Nebezpečí za škody na Věci přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy převezme Věc od
Prodávajícího, a to na základě Dodacího listu.

4. Kupující je oprávněn odmítnout Věc převzít, bude-li se na ní či její části vyskytovat v okamžiku
předáni vada či vice vad. Věc se považuje za dodanou a závazek Prodávajícího dodat Věc je
splněna až okamžikem převzetí Věci Kupujícím bez vad. Kupující není povinen převzít Věc
zejména:



a) neodpovídá-Ii Věc specifikaci uvedené v Příloze č. I smlouvy;

b) Věc je poškozená;

c) je porušen originál obal na Věci;

d) počet množství Věci neodpovídá počtu specifikace stanovené v Příloze č. I nebo
objednávce dle odst. 2 dánku V. Doba plnění, dodání Věci, nakládání s Věcí a předání
potřebných dokladů této smlouvy

Článek VIII.
Odpovědnost za škody a odstoupeni Od smlouvy

1. Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů či této smlouvy vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použiti či užívání
jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zaviněni.

2. Každá smluvní strana je oprávněna Od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní
strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Odstoupeni se činí písemným oznámením o
odstoupeni doručeným druhé Smluvní straně.

3. Za podstatné porušeni této Kupní smlouvy se považuje ze strany Prodávajícího případ:

a) kdy jakékoli jeho prohlášení učiněné podle článku Ill, této Kupní smlouvy se ukáže být
nepravdivým,

b) Prodávající nesplnil termín odevzdáni Věci,

c) Prodávajlcí odevzdal Věc v rozporu se specifikaci Věci uvedené v Příloze Č. I nebo
objednávce dle odst. 2 dánku V. Doba plnění, dodání Věci, nakládání a Věcí a předání
potřebných dokladů této smlouvy

d) Věc nesplňuje minimální technické minimálně technické požadavky na výrobky dle
zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavclch na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Za podstatné porušeni této Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje nezaplacení kupní
ceny ve výši, terminu a způsobem uvedeným v ČI. IV. této Kupní smlouvy.

5. Odstoupením Od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních
stran z této Kupní smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit
si vzájemně veškerá již poskytnutá plněni a vzájemně se vypořádat podle zásad o
bezdůvodném obohaceni.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i Po odstoupení Od smlouvy.

7. Kupující je oprávněn Od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude přiznána Od
poskytovatele dotace finanční podpora nebo mu nebude přiznána od poskytovatele dotace
finanční podpora v rozsahu potřebném ke kompletní úhradě předmětu plněni této smlouvy.

Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Prodávajici je ve smyslu ustanoveni 5 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších
předpisů (dále ‚ZFK‘), osobou povinnou spolupůsobit ph výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj.
dodavatel je povinen podle 5 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci
kontrolním orgánům (Ministerstvu financi ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému
finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky
k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.

2. Prodávajici se zavazuje během plněni smlouvy i Po ukončeni plněni zachovávat mlčenlivost



o všech skutečnostech o kterých se dozví Od Kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. Za
porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v tomto článku je Prodávající povinen uhradit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a to za
každý jednotlivý případ porušeni povinnosti.

3. Prodávající je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné
zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadáváni
veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let Od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu
je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.

4. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím, který bude v prodlení s odevzdáním věci
oproti terminu sjednaném v či. V. této smlouvy, zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní
ceny stanovené včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

6. Je-li Kupující v prodlení s placením daňového dokladu (faktury), je Prodávající oprávněn
účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši dle občanskoprávních předpisů.

X.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V případě změny identifikačních údajů uvedených v záhlaví a v příloze této smlouvy, je
Prodávající a Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní
straně, včetně nových identifikačních údajů.

3. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy bude v budoucnosti posouzeno z důvodu
nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li se tuto
nesrozumitelnost či neurčitost ujednání dodatečně mezi stranami vyjasnit, pak se posoudí vliv
takové vady na smlouvu analogicky podle ustanoveni 5 576 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech které strany
měly a chtěly ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev
stran učiněný při j~dnáni o této smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
ze stran.

5. Smluvní strana Prodávající není oprávněna postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučuji aplikaci ustanoveni 5 557 občanského zákoníku.

7. Tato Kupní smlouva může být změněna nebo rozšiřena jenom písemnou dohodou obou stran,
uskutečněnou formou písemného dodatku, který bude jako dodatek výslovně označen,
očíslován, datován a podepsán oběma smluvními stranami. Opravy textu platí jen tehdy, byly-
Ii parafovány oběma smluvními stranami.

8. Veškerá oznámení vyplývající z této Kupní smlouvy budou písemná a budou předána osobně
nebo zaslána poštou doporučeně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Písemnost se považuje za doručenou při druhém marném pokusu o doručeni poštou, a to pátým
dnem, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uloženi nedozvěděl. To platí iv případě,
že nebylo doručeno na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud smluvní strana změnu
neoznámila. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že smluvní strana odepře
písemnost přijmout, a to dnem odmítnuti převzetí písemnosti.

9. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 34012015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejni Ministerstvo pro místní rozvoj.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží
Kupující a jeden Prodávající.



11. Smluvní strany prohlašuji, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny
skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavřeni platně smlouvy.

12. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řidi příslušnými ustanovenimi zákona Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

13. Strany tímto prohlašuji, že tato smlouva je právním jednáním vyjadřujícím jejich vážnou, pravou
a svobodnou vůli a na důkaz toho k ni připojuji své vlastnoruční podpisy.

14. Příloha tvořící nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 — „Specifikace věci‘
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Položkový rozpočet pro zakázku Dodávka IT pro novou budovu ZS Amos
. Počet Nabízený typ Cena/ks Cena celkem bez DPH

Anténa směrová AirMax AC min 25dBi s integrovaným WiFi 802.3ac, až 450Mbps, 5GHZ, 2x2 MIMO, funkce AP,
Klient lx LAN, PoE 1 PBE-SAC-Gen2 2380 2380

Server max. 3U, serverové CPUs max 8jádry, minimálně 13000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net,
64GB RDIMM, 2x 480GB SSD SATA; RAID Controller, Hot-plug, lx dvojitý napájecí zdroj Hot Plug, 2x GB LAN ±
Monitoring systému přes LAN ekvivalentní S Enterprise iDrac (dedikovaný port pro správu, VIAN tagging, lPv4,
lPv6; Zabezpečení: SSL šifrováni, P blocking, directory Services (AD, LDAP), two factor authentication, single sign
on; Podporované standardy/rozhraní: Web-based GUI, Telnet, SSH, Serial Redirection; Možnosti vzdálené správy:
power control, boot control, virtual media, virtual console, přistup do virtual console pomoci HTML5 + VNC
connection to OS), alespoň 5 roky záruka NBD od výrobce, monitoring systému přes vyhrazený port LAN,
kompatibilní s Windows Server 2019 a s podporou virtualizace 2 Lenovo 7XO8CTO1WW 112400 224800
Datové úložiště - externí box pro 4x 2.5/3.511 SATA Ill HDD/SSD,procesor alespoň 2.3GHz Quad-core, RAID (
Basic/JBOD/0/1/5/6/10 )‚ 4GB DDR3L RAM, 2x GLAN, 2x USB 3.0, eSATA + 4x HOD 3,Spalce 4TB 1 Synology DS9I8i-, 4xHDD 22800 22800

• Windows 2019 Server MS Select pro školství 2 5880 11760
Windows 2019 Server Standard MS Select pro školství CAL na device ioo 198 19800
Windows 2019 Server Standard MS Select pro školství CAL na uživatele 200 198 39600
MSOffice MS Select pro školství 52 1490 77480
Školní webový filtr, který umožňuje aktivně předcházet rizikům s internetovou bezpečností žáků, podpora profilu
pro jednodužši nastavitelná pravidla jednotlivcům či skupinám, politika přístupu definována dle času, kategorií,
cílové URL, Cílové IP adresy, uživatele, skupiny uživatelů, přehledná a plná kontrola nad webovou komunikací
celé školní sítě, podpora AO, autentizace klientů. Je-li součástí nějaký roční maintenance, pak bude cena uvedena
pro 60 měsíců. 1 FG400BBDL-900-60 136800 136800
Notebook 14‘ nebo 1511, alespoň 1920x1080, výkon CPU min. 8000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net,
RAM 8GB ODR4, 550 256GB, WiH, HO webkamera, HOMI, USB-C 3.1, čtečka otisků prstů, čtečka Smart Card,
klávesa CTRL na klávesnici zcela vlevo, dokovatelný, operační systém s podporu AD (domény) + dokovací stanice
(minimálně lx HDMI, 4x USB2 a vyšší, RJ-45 pro 1Gb ethernet), záruka alespoň 3 roky se servisem v místě
Instalace + kožená brašna s možnosti popruhu na rameno 6 Len V330441KB i7, smart 23200 139200
laserová tiskárna A4, barevná, multifunkční (skener, kopírka) min 10 stran! min ČB i barevně, 600x GOOdpi, USB +

LAN 7 i-Sensys MF631Cn 4560 31920

Notebook 14“ nebo 15“, alespoň 1920x1080, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net,
RAM 4GB DDR4, 550 128GB, WiFI, HO webkamera, HDMI, USB-C 3.1, čtečka otisků prstů, čtečka Smart Card,
dokovatelný, klávesa CTRL na klávesnici zcela vlevo, operační systém s podporu AD (domény) 33 Len V330~15lKB iS, smart 14100 465300
LCD monitor 2411, výškově stavItelný, Full Ho 192Qx1O8Q, IPS, LED, Sms, 60Hz, 2SOcd(m2, 1000:1, liDMI,
DisplayPort, D-SUB(VGA), VESA, Repro 2W, Černý 6 AOC 24P1 2900 17400
Myš bezdrátová, optická, minimálně 1200 dpi, 3tlačítka 2x AAA 33 WLM-01 WiFi 88 2904
Set myši a klávesnice, Klávesnice s numerickou klávesnicí, ergonomická myš 12000PI,bezdrátové připojeni myši a
kíávesnice na frekvenci 2,4 GHz umožňuje ovládání do vzdálenosti až 10 metrů (3D stop). 23 KB-8000X 294 6762



Tablets kloubovým držákem na zeď. Procesor minimálně Quad Core 1.46Hz, dotykový 9“ a vice 1280x800 IPS,
min RAM 2GB, min 3268 Flash, WiFi 2O2.llbgn, microsD, Google Android 7.0 Nougat (OS Android Musí být
dodržen s ohledem na plánované užívané aplikace). Součástí dodávky tabletu bude kloubový držák na zeď
umožňující natočenítabletu na úhel alespoň 30‘. tablet musí mít umožňeno tNalénapájenizflabrj~ky
Minimální konfigurace: case 5FF 5 mlii. 200W zdrojem S účInnosti 92%, výkon cpu min. 7000 bodu die
nezávislého testu benchmark.net, operační panlěť4GB DOR4, pevný SSD disks kapacitou 256GB, DVD-Rw
optická mechanika, Gbit síťová karta, Wifi standardu 302.llac, Bluetooth čtečka pam. karet, min. 2x DisplayP
a ix video výstup VGA, sériový port RS-232, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD
(domény).

Monitors viditelnou uhlopříčkou 24,s LED podswcením, formátu 16:10, rozlišením l920x1200 bodu, video
vstupy DP a lIDMI, USB odezva 7ms, dynamickým kontrastním poměrem Smila, jasem 2SOcd/mz 3 roky záruky
Allinone zařizen~ IPS 21.5“ dotykový displays FUIIHD rozlišením a poměrem stran 16:9, podpora to dotyků,
výkon Cpu min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net operační paměť4cB DDR3, pevný SSHD disks
kapacitou 8+500GB, 2Ml‘ kamera lID, WiFi standardu 8O2,llac, BT4.0, sériové rozhraní 3x USB 3.0, lIDMI vstup,
rnpltimediálníčtečka karet Gini, gyroskop, čidlo pro automatickou regulaci jasu, repro 2x3W, baterie s výdržiaž
3h, operačnísystém s podporu AD (domény), 3 roky záruky.
Záložnizdroj do racku v provedení tu nebo 2U, minimálně I000VA/900W, On-line, výstup alespoň 6x IEC C13,
displej, vzdálený monitoring přes ethernet Po SNMP
Záložnízdroj online do racku v provedení iu nebo 2u, minimálně 1000VA/900W výstup alespoň Gx IEC-320
zásuvky
Indoor voděodolné dual radio AP 2,4+5 6Hz, 802.lla/b/wn/ac 450/lano Mbps, 2x, 3x3 MIMO, nt. antény 3/6

dB OMNI, alespoň 22 dBm, dosah 120 m, Passive PoE 48V + 802.3af/at
Projektor OLP, nat. Full lID (1920x1080) 16:9, 3D, svítivost lepši než 3000 ANSI Im, kontrast alespoň 20000:1,
lIDMI 1.4, MIlL, repro lOW, DO, projekční vzdálenost pro plátno šířky 2 metry = max. 2m
Projekční plátno se stativem. Šířka plátna nejméně 200cm, nejvýše však 250cm, výška alespoň ll0cm, nejvýše
však 150, poměr stran 16:9. Plátno rolovatelné 5 pevným pouzdrem proti poškozeni
Stolek pod projektor na kolečkách, výška alespoň 80cm, šrrka 80x 40cm (nenístriktně dáno)
PC cases min. 180W zdrojem, výkon cpu mIn. 8000 bodu dle nezávislého testu cPubenchm~č~etoperači
paměť 4GB DDR4, SSD disks kapacitou 256GB, DVO-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. lx video
výstup VGA a lx DisplayPort, 4x USa 3.1 Gent, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, RS-232, klávesnici a myš
stejného výrobce, operačnisystém 5 podporu AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do
následujícího pracovního dne od nahlášení servisňl události
Pracovní stanice, case Tower, min. 250W zdrojem s účinností až 92%, sestav pro provoz 24/7, výkon 4core CPU
mIn. 12000 dle nezávislého testu cpubenchmark nets min. 16 PCIe linkami, operační paměť min. 8GB DDR4
(v konfiguraci 2x 4GB), SSD M.2 disks kapacitou min. 25668, DVD-RW optická mechanika, čtečka MCR, Sbit
síťová karta, klávesnici a myš stejněho výrobce, operační systém s podporu AD (domény), záruka min. 3 roky 5
odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události



Monitors viditelnou uhlopříčkou 23.8“, rozlišenI 1920x1080, panel IPS, antireflexní, Jas 250 cd/m2, statický
kontrast 1000:1, odezva S ms g/g, matný panel; výškové nastavitelný 100mm, pivot 90‘ rotace, konektory VGA,
HDMI; dva integrované reproduktory $ výkonem 2W, záruka 3 roky 7 Philips 243S7EHMB 2760 19320
Profesionální displej s minimální konfIgurací: úhlopříčka 70, rozlišeni l92OxlOBOpx, pro provoz 16/7, Jas
350cd/m2, kontrast 5000:1, odezva 6,5ms. Konektivita: HOMI, DVI-D, VGA, RS232, LAN, Audio IN/OUT, USB. Bez
TV tuneru. Zabudované min. 2 x 10 W reproduktory. LAN správa
záruka 3 roky 1 Samsung QB75N 48200 48200
Profesionální displej s minimální konfigurací: úhlopříčka 60, rozlišeni l92OxlOBOpx, pro provoz 16/7, Jas
3SOcd/m2, kontrast 5000:1, odezva 6,Sms. Konektivita: lIDMI, DVI-D, VGA, R5232, LAN, Audio IN/OUT, USB. Bez
TV tuneru. Zabudované min. 2 X 10 W reproduktory. LAN správa
záruka 3 roky 1 Samsung QB65N 32100 32100
Nástěnný náklopný držák pro displeje 37-65.
Max. nosnost 91 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +1- 220mm doleva a doprava. Možnost
doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomoci nastavovacich šroubů - MicroAdjust.Click-connect systém -

slyšitelné kliknuti při bezpečném zapadnuti obrazovky do držáku.
~ Místo pro průmyslový přehrávač, tak aby Se nepřehříval při provozu Z CHIEF LTM1U 6380 12760
Workstation výkon CPU min. 12000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, RAM 8 GB, SSD 256 GB M.2
NVMe TLC, WiFi alb/g/n/ac + BT Vpro, usb slim klávesnice a myš, zdroj 90W externí, vertikální stojánek, záruka 3
roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovnlbo dne od nahlášení servisní události, Mini desktop,
2x DisplayPort nebo HUMl + lx VGA, USB-C, WiFI ac + BT, stojanek soucasti, TPM, operační systém s podporu AD
(domény) 1 LEN TC M920x Tiny i5-8600 15900 15900
Monitor uhlopříčka 27 palců,rozlišeni 1920 x 1080, panel IPS w/LED, svitivost 250 cd/m2, statický kontrast
1000:1,odezva 7ms, lesklý povrch,konektory lx VGA, 2x lIDMI (5 podporou HDCP); bez integrovaných
reproduktorov, záruka 2/2/0 1 AOC 12781FH 3670 3670

Celkem bez DPH 1774496




