
Obchodní firma /jméno uchazeče Ing. Josef Pelant

«5 uchazeče 446 11 404

olč uchazeče CZ6601271556

Sídlo I bydliště uchazeče Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty

Fyzická osoba, zapsán v rejstříku živnostenského
Zápis v obchodním Ijiném rejstříku podnikání OZU Louny dne 1. 3. 2010 pod čj:

MULN/OZU/3428i2010/ML/3

tel.: + 420 731 456 119

Telefon; Fax; E-mail; www stránky fax: - :e-mail: jopel2701@gmail.com
Www-j osefpelant.cz

Bankovní spojeni — číslo účtu GE Money Bank a.s., č.iL: 211450335/0600

Jméno a funkce statutárního orgánu

Kontaktní osoba uchazeče, telefon, Ing. Josef Pelant
tel.: +420 731 456 119

e-mail e-mail.com: jopel2701@gmail.com

Cena celkem v Kč DPH V Kč Cena celkem V Kč
bez DPH. S DPH.

Cena za dodaný materiál dle zadáni

394 470,00 82 838,70 477 308,70

Jméno a podpis oprávněné osoby Ing. Josef Pelant
jednat za uchazeče nebojehojménem

Datum a razítko 10.6. 2015 Josef PELM4Tvypač.Ini technika
Seménkovic~ 2, 44001 Louny

l~: 44611404 DIČ: CZ6601271556
tel.: 731 456 lig
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~ 2Qvýhěrové řízení pro dodávku IT pro ZŠ a MŠ Psáry

Obecnĺ úřad Psáry

12 -06- 2015
Č.j: ou- jťE
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí
shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu otevíráni obálek s nabídkami.
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C> Uchazeč podpisem na tomto krycím listu současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentaci a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanoveni 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.
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ČESTN~ PROHLÁŠENÍ

‘ pro splnění některých ze základních kvalifikačních předpokladů podle ust. ~ 53 ods. 1 pís. a) až
k)zákona č. 1 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já níže podepsaný/á Ing. Josef Pelant nar. 27.1. 1966v Ústí n.Lab., bytem Seménkovice 2,
Postoloprty, 440 01
jako majitel firmy Ing. Josef Pelant
se sídlem Seménkovice 2, Postoloprty, 44001 IC 44611404
zapsaný V rejstříku živnostenského podnikání 070 Louny dne 1. 3. 2010 pod čj.:
MULN/OZU/3428/201 0/ML/3
(dálejen dodavatel) *)

prohJašuji, že

a) který 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, př~etí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-Ii o 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-Ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzeni za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutárni 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 nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačnĺ složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou
podpláceni podle zvláštního právního předpisu,

d) vůčijehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 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,

e) který není v likvidaci,

O který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti‘ a to Jak v Ceské republice‘ tak v zemi sídla‘ místa podnikáni či
bydliště dodavatele‘

) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů‘ je-li podle 5 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek‘

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

4,
V Seménkovicích dne 10.6. 2015 1‘

.. . — — . .

Inn. Josef PELÁNT
‘ ‚JpoČeJní technika

Seménkovtce 2, 44001 Louny
iČ: 44611404 niČ: CZ660127155‘~

~el :731 456 11~



~čESTNÉ PROHLÁŠENÍ
níže podepsaný(á)

titul, jméno a příjmení: Ing. Josef Pelant

narozen: 27.1.1966“ Ústí nad Labem

~ vystupuji za či jménem uchazeče: Ing. Josef Pelant

ve funkci: Majitel

í tímto čestně prohlašuji, že Jsem zakázky spočívajícív dodávce HW a SW dle níže uvedeného seznamu realizoval.
V případě potřeby možno k uvedeným zakázkám také doložit předávací protokoly.

——=.—--~

Název objednatele Izolace a projekty staveb s.r.o.

Sídlo/místo podnikání Havlíčkova 154, 411 17 Libocho vice

iČ 254 57 101

Název a stručný popis Dodávka ÷ 3ks tiskáren + 2 ks notebooků + 7 ks PC včetně 05 WINDOWS XP cz verzeposkytnuté služby Professional 64 bit OEM byly nakonfigurovány dle přání zákazníka.

1.9. 2011— 15.9. 2011 Celkem: 176 850,-- Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 212 220, -Kč 5 DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Ing. Pavel Starý

teL: 416 591 648, mail: izolace@izolace.com

~
Název objednatele CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Sídlo/místo podnikání Křižíkova 56/75A, 186 00, Praha 8

iČ 22665441

Název a stručn o is Dodávka 3 ks notebooků včetně 05 Windows, 11 ks PC stolních sestav včetně monitorů,2. ~“ p p 05 Windows, 3 ks dotykových monitorů a I ks fotoaparátu. Všechna PC na notebooky byly
poskytnute sluzby nakonfigurovány dle přání zákazníka.

12.12012—31.1 2012 Celkem: 279 350,-- Kč bez DPH
Doba provedeni služby (alespoň 335 220,-- Kčs DPH
v letech) a íinanční objem Kontakt: Mgr. Dana Kollárová, ředitelka

mob. tel.: 775 577 701, mail:kollarova@cerebrum2007.cz

Název objednatele Stre dní uměleckoprumyslová škola a Vyšší odborná škola

Sídlo/místo podnikáni Skálova 373, 511 01 Turnov

lČ 008 54 999
Oodávka 8 ks PC včetně monitorů s OS Windows 7 Professional 64 bit 2 ks notebooků

Název a stručný popis 5 OS Windows 7 Professional 64 bit 1 ks dataproJektoru, 6 ks Microsoft Office 2010 cz,
poskytnuté služby školní veze, 6 ks Adobe Photoshop Elements, 4 ks coreIDRAW Grophics Suite X6 cz

Eou.

5. 10::~2012 — 25. 70. 2012 Celkem: 178 610,-- Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 214 332,-- Kčs DPH
v letech) a finanční objem Kontakt : Ak. maL Josef Sedmik

tel.: 728 568 644, mail: josefsedmik@seznam.cz

Technické kvalifikační předpoklady
Seznam významných zakázek
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Název objednatele Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy

Sídlo/místo podnikaní Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy

iČ 61781797
~ stručn o is Dodávka 74 ks notebooku včetně 05 Windows 8 MS Office 2013 2 ks tabletu 18 ksNázev a p p projektoru I ks multifunkční černobílá laserová tiskárny koníiqurace notebooku a tabletu

poskytnute sluzby die oMni zadavatele

52 2013—132 2013 Celkem 482736,--KčbezDPH
Doba provedeni sluzby (alespoň 584 1 ID 56 Kč s DPH
v letech) a finanční objem Kontakt Ing Vladislav Smolík, ředitel školy

tel 376 326 262. mail smolik@sszp kt cz

~e~b≥~Y .

~il1Zh4~h~ ~
Název objednatele Evropská obchodní akademie. Děčín I

Sídlo/místo podnikáni Komenskeho naměstí 2, 406 81 Děčín I

IČ 47274611

Název a stručny ~O~i5 Dodávka 4 ks notebooku včetně OS Windows 0 25 ks počltacu a monitory vcetne OS
poskytnutá služby Windows 8 1 konfigurace notebooku a počitacu dle praní zadavatele

123 2013—283 2014 Celkem 306050,--KčbezDPH
Doba provedeni sluzby (alespoň 370 320.50 Kčs DPH
v letech) a finanční objem Kontakt Ladislav Kučera

tel 412516 127, mail lkucera@oadccz

W~ 4Wk~ 4

Název objednatele Střední škola gastronomie a sluzeb Liberec

Sídlo/místo podnikání Dvorská 44 7/29, 460 05 Liberec

IČ 005 55 053

Název a stručny popis Dodávka 24 ks notebooku včetně OS Windows 8 MS Office 2073 6 kusu dataprojektoru
poskytnute služby vcetne montáze ozvuceni a promítacích plátem dle práni zákazníka

235 2013—305 2013 Celkem 404 773, Kč bez DPH
Doba provedeni sluzby (alespoň 489 775,33 Kč S DPH
v letech) a finanční objem Kontakt Ing Daniela Fiserová. zás ředitele

tel 482 424 365. mail fiserova@sos-gs cz
j

~i

6.

„
Název objednatele

7.

zS a MS Český Těšín Hrabina. příspěvková organizace

Sídlo/místo podnikání Ostravská 1710, 73701 Český Těšín

lČ 72545933
Název a Stručný popis Dodávka 24 ks notebooků včetně OS Windows 8. 11 ks pc stoinich sestav včetně

moniton), OS Windows 8. vŠechna ~c na notebooky byly nakonfigurovány dle přáníposkytnutá služby zákazníka.

11.7. 2013— 23.1 2013 Celkem: 470 302--Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 569 065,42 Kč S DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy

telefon: 558 737 284,mail: fiedler‘&zsostravska.cz

-J
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Název objednatele Základní škola Březnice

Sídlo/místo podnikání Rožmitálská 419, 262 72 Březnice

48954543

Název a stručne non~ Dodávka 31 ks notebooků včetně 05 Windows 3, 6 ks rc stolních sestav včetně monitorů,
8. r os Windows 8, 6 ks vizualizén) a I ks dataprojektoru. Všechna ~c na notebooky bylyposkytnuto sluzby nakonfiguroványdle práni zákaznlka.

29,7. 2013— 28.8. 2013 celkem: 405 103--Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 490 1 74,33 Kč s DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Mgr. Miroslav Bělka, ředitel

teL: 378 682 165, mob. tel.: 723 777 444, mail: reditel@zsbreznice.cz

t:_____
Název objednatele Česky úrad pro zkoušeni zbraní a střeliva

Sídlo/místo podnikání Jilmová 759hz 130 00 Praha

iČ 70844844

Název a stručný íioPis Dodávka 10 ks počítačů a monitoryposkytnuté sluzby

28.11. 2013—9.12. 2013 Celkem: 218680,-- Kč bez DPH
Doba provedeni služby (alespoň 254 602.80 Kč 5 DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Martina Krajčová DiS.

tel.: 284 081 823, mail: krajcova@cuzzs.cz

Název objednatele ČR-Státní urad inspekce práce

Sídlo/místo podnikání Kolářská 451/13, 74601 Opava

iČ 750 46 962

10 Název a stručný pOpis Dodávka 7Oks notebooků LenovoldeaPad včetně OS WINDOWS 8 cz verze Professional
poskytnuté služby ‚ 64 bit OEM byly nakonfigurovány dle přání zákazníka.

4.12.2013—20.12. 2013 Celkem: 838 180,-- Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 1 014 197,80 Kč 5 DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Ing. Martin Duda

teL: 950 179 164, mail: martin.duda@suip.cz

Nazev objednatele Ministerstvo zemedělství

Sídlo/místo podnikání Těšnov 65/17, 11000 Praha

iČ 00020478

~ Název a stručný popis Dodávka 25 ks počltačů sOs Windows 7 Pro
poskytnuto sluzby

5.5. 2014— 13.6. 2014 Celkem: 264 875,-- Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 320 498,75 Kč s DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Pavel .Stětina

teL: 221 812 430, mail: pavel.stetina@mze.cz

-4
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Název objbdnatele Dúm dětí a mládeže hlavního města Prahy

Sídlo/místo podnikání Karlínské nám. 7, 186 00, Praha 8 - Karlin

iČ 00064289

Název.‘a struČny popis Dodávka 702 ks miniPC 05 Windows 8.3 Pro
poskytnuté sluzby

Název objednatele Česká republika — Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Sídlo/místo podnikáni Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2

IČ 75151537

14. Název a stručný popis Dodávka 784 kusů mobilních telefonu
poskytnuté služby

12.11. 2014—26.11. 2014 Celkem: 1 279 189,-- Kč bez DPH
Doba provedení služby (alespoň 1 547 818,69 Kč 5 DPH
v letech) a finanční objem Kontakt: Petr Kučera

mail: petr.kucera3@pcr.cz

VSeménkovjcich dne 10.6. 2015

Ing. Josef PELANT
výpočetní technika

Seménkovt<0 2, 440 01 Louny
iČ: 44611404 DIČ: CZ6601271556

tel.: 731 456119

Název objednatele
Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení

P.O,BOX 6, 15005 Praha 5Sídlo/místo podnikání

lČ

Název‘a stručný popis
poskyLnuté.služb.Y

Doba provqdení služby (alespoň
v letech) ‘a finanční objem

00007064

Dodávka IDO ks notebooků s 05 Windows 7 Pro / OS Windows 8.! Pro
12.

13.

23.9. 2014 — 7.10. 2014 Celkem: 2 146 400,-- Kč bez DPH
2 597 144,-- Kč 5 DPH
Kontakt : pplk. Salavec, p. Homolka
teL: 603 190 768,

Doba:provedení služby (alespoň
vletech) a finanční objem

8.2. 2075—5.2. 2015 Celkem: 1138 737,-- Kč bez DPH
1377871,77 KčsDPH
Kontakt : Mgr. Richard Vaculka
tel.: 222 333 841, 777 706 585, mail: vaculka@ddmpraha.cz



„Dodávka IT pro ZŠ a MŠ Psáry“

UCHAZEČ:

~JObchodnífirma: Ing. Josef Pelant
44611104

~sídla/ místa podnikání: Seménkovice 2, Postoloprty, 44001

~y oprávněné
.. . Ing. Josef Pelant

fhazece jednat:

~ákladě zadání výše uvedené veřejné zakázky a podmínek stanovených v zadávací
Lumentaci nabízíme provést veřejnou zakázku za níže uvedenou cenu, kterou
bvujeme jako cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Současně prohlašujeme,

~námi předložená nabídková cena zahrnuje všechny náklady uchazeče spojené

jstatních podmínek námi navržených v nabídce.

~bídková cena činí

za podmínek stanovených v zadávací
splnění termínů realizace

~abídková cena dodávky bez DPH celkem Kč 394 470,00

)ýPHi~%celkem Kč
‚PH21%celkem Kč 82 838,70

~:abídková cena dodávky včetně DPH celkem ‚ Kč 477 308,70

‘ Jméno a funkce Razĺtko a podpis
Datum zpracování nabídky: oprávněné osoby uchazeče: oprávněné osoby uchazeče

[ ‚ ‚ ‚

~xOVA NABIDKOVA CENA BEZ DPH A VCETNE DPH

Í
Název zakázky:

~ěmpletním splněním předmětu veřejné zakázky
~kumentaci včetně podmínek platebních, p ri

I

L

L 10. června 2015 Ing. Josef Pelant - majitel

In, sefPELt~\rT
‘ ‘pJč$3tfl~‘; ‘;ní“~e

Ssr é kcv;~; :. ~4O Ul Louny
C: 44611404 DiČ: CZ6601271556

k
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Rekapitulace rozpočtu celkem
Cena

Cena za ks Cena za ks Celkem Cena celkem
DPH Kč Počet ks celkem bez

bez DPH Kč s DPH Kč DPH Kč 5 DPH Kč

_________ _________ _________ _______ DPH_Kč _________ __________

14610)00 3068,10 17 678,10 27,00 394 470,00 82838,70 477 308,70

394470,00 82 838,70 477308,70

N~zeV zboží

~. Notebook

Celkem za zak~zku
—
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I Cena za ks I Počet Cena celkem I Cena celkem
~ Celkem DPH Kč I

I sDPHKč I ks bezDPHKč I 5DPHKč

14 610,00 j 3 068,10 17 678,10 j 27,00 394 470,00 82 838,70 477 308,70

15.611 HD LED 1366 X 768 Display:15.6“ širokoúhlý LED s vysokým
rozlišením (1366 x 768 a vice)

Intel Core IS 5200U, dvě jádra, Pro~sor Intel5 is nebo ekvivalentní (min. Z

2,2 GHz základní frekvence jádra, 1,8GHz základnífrekvence)

SSHD 500+8 GB HOD: min. 300GB

DVD±/-RW co/oyo: ovD±/-Rw

4GB RAM: min. 4GB
Konektory: - Síťový (Ri45), lx LJSB 3.0 + 2x
USB 2.0, výstup pro sluchátka/vstup pro
mikrofon, l-lOMI nebo Displayport

Webová Webová kamera: - vysoké nativní rozlišeni
rozlisení HD s digitálním mikrofonem 1,0 Mpxs digitálním mikrofonem

kamera:
Klávesnice: česká, klávesa CTRL v Klávesnice: česká, klávesa cTRL v levém

dolním rohu (klávesa Fn nesmí být krajní,
levém dolním rohu (klávesa Fn není zaměnitelná s CTRL), blok numerické

Klávewsnice:
krajní, zaměnitelná $ CTRL), blok klávesnice podmínkou

numerické klávesnice
Wifi 802.11 b/g/n a 802.11 a/c, Další: WiFi, Bluetooth

Dalš(:
Bluetooth® 4.0

OS: Windows 8.1 Professional 64b1t OEM Operačnísystém:

V rámci dodávky bude provedena
instalace Operačního systému se v rámci dodávky bude dodavatelem

založením 3 uživatelských účtů (lx provedena instalace Operačního systému se
založením 3 uživatelských účtů (lx admin, 2x

Další služby: admin, 2x omezený přístup) + .omezeny přistup) + instalace zadavatelem
instalace zadavatelem dodaného dodaného antivirového systému N0D32 a

antivirového systému NOD32 a kancelářského balíku MS Office

kancelářského balíku MS Office
~ 3 roky s reakční dobou do

záruka: 3 roky s reakční dobou do
Záruka: následujícího pracovního dne u následujícího pracovního dne u zákazníka

zákazníka

r
ľ

Technická specifikace nabĺdky

r Názevzboží

r~book
!‘..,rametr

Cena za ks
I bezDPHKč

DPH Kč

parametry nabízeného zařízení

Lenovo IdeaPad G50-80
PN: 8OESO1U4CK

požadované parametry podle “zadávací
dokumentace“

Konektory:

Síťový (RJ4S), lx USB 3.0 ÷ 2x USB 2.0,
výstup pro sluchátka/vstup pro
mikrofon, HDMI, VGA, čtečka
paměťových karet 2-in-l (SD/MMC)

ľ
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SMLOUVA O DODÁVCE

íméno firmy dodavatele: Ing. Josef Pelant
Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele: Ing. Josef Pelant
~Šídlo firmy: Seménkovice 2. 440 01 Postoloprty
ičO firmy: 446 11 404
~Bankovní spojení dodavatele: GE Money Bank as., 211450335/0600
~(dálejen dodavatel“)
~.(společně dále jen Smluvní strany‘)

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své nebezpečí dodat objednateli za podmínek níže
uvedených následující práce: Předmětem zakázky je dodávka 27 notebooků dle zadané specifikace
— příloha smlouvy.
(dále jen Dodávka«).

„.

Termín dodání zboží

Sm~uvní strany se dohodly, že: Dodávka bude předána objednateli v terminu do: 31.7.2015
na adresu místa plnění uvedenou ve smlouvě

‚JI.
Cena Dodávky a způsob úhrady

1. Celková cena za zhotoveni Dodávky činí: 477 308,70 Kč včetně DPH. Tato cena zahrnuje
DPH: 82 838,70 Kč a dopravu zboží včetně všech souvisejících prací. Cena bez DPH je
394 470,00 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že tató cenaje maximální přípustná

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dodání zboží bude Objednatelem uhrazena převodem
na účet dodavatele do 14 dnů od doručení nebo předání faktury.

.:‚vřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení ~ 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
~nský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

ť‘zev firmy objednatele: Obec Psáry
~éno odpovědné osoby: Milanem Váchou, starostou
~dresa zadavatele: Pražská 137, 252 44 Psáry
~O zadavatele: IČ 00241580
Msto plnění: na adrese ZŠ a MŠ Psáry
~iálejen „objednatel “)
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Iv.
Předání dodávky

i Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na Dodávce viditelné vady či bude
dodávka nekompletní, k předání a převzetí Dodávky dojde až Po odstranění výše zmíněných
nedostatků. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na
odstranění vad nese dodavatel.

V.
Záruční lhůta

1. Na uvedené práce, které jsou předmětem dodávky, se vztahuje záruční doba 3 roky s
reakční dobou do následujícího pracovního dne u zákazníka.
2. Dodavatel se zavazuje, že případné nedostatky budou odstraněny reakční doba do
následujicího pracovního dne u zákaznika.

VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejiho podpisu oběma smluvnimi stranami.

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, sjejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Psárech dne V Seménkovicich dne: 10.6. 2015

A

l.

Ing. Josef PELANT
výpočetní technika

SonlénkOV~2,M°m Wufly
~‘. 445~4~4 DIČ: C16601271556
‘‘. tei.:731456‘~9



L Cena za ks I Cena Za ks I Počet Cena celkem I
Název zboží I I DPH Kč I I I Celkem DPH Kč Cena celkem

I bezDPHKč I I 5DPHKč I ks bezDPHKč I

Notebook 14 610,00 3 068,10 17 678,10 27,00 394 470,00 82 838,70 1~‘~ 308,70

parametr parametry nabízeného zařízení požadované parametry podle “Zadávací
dokumentace“

Lenovo IdeaPad G50-80
Název:

PN: 8OESO1U4CK

Display: 15.6‘ HD LED 1366 X 768 Display:15.6“ širokoúhlý LED s vysokým
rozlišením (1366 x 768 a vice)

Intel Core 5 5200U, dvě jádra, Procesor: lntel~ is nebo ekvivalentní (min. 2
CPU:

2,2 GHz základní frekvence jádra, 1,86Hz základnífrekvence)

HDD: SSHD 500 + 8 GB HDD: min. 300 GB

CD/D VD: DVD±/-RW CD/DVD: DVD÷/-RW

RAM: 4GB RAM: min.4GB

Síťový (RJ45), lx USB 3.0 ± 2x USB 2.0, Konektory: - Síťový (RMS), lx USE 3.0 + 2x

výstup pro sluchátka/vstup pro USB 2.0, výstup pro sluchátka/vstup pro
Konektory: mikrofon, HDMI nebo DisplayPort

mikrofon, HDMI, VGA, čtečka
paměťových karet 2-in-l (SD/MMC)

Webová Webová kamera: - vysoké nativní rozlišeni
rozlišení ND s digitálním mikrofonem 1,0 Mpxs digitálním mikrofonemkamera:
Klávesnice: česká, klávesa CTRL v Klávesnice: česká, klávesa CTRL v levém

levém dolním rohu (klávesa Fn není dolním rohu (klávesa Fn nesmí být krajní,
Klávewsnice: zaměnitelná s cTRL), blok numerické

krajní, zaměnitelná s CTRL), blok klávesnice podmĺnkou

numerické klávesnice
Wifi 802.11 b/g/n a 802.11 a/c, Další: WiFi, Bluetooth

Další:
Bluetooth~ 4.0

OS: Windows 8.1 Professional 64bit OEM Operačnísystěm:

V rámci dodávky bude provedena
instalace Operačního systému se v rámci dodávky bude dodavatelem

založením 3 uživatelských účtů (lx provedena instalace Operačního systému se

Další služby: admin, 2x omezený přístup) ± založením 3 uživatelských účtů (lxadmin, 2x
omezený přístup) + instalace zadavatelem

instalace zadavatelem dodaného dodaného antivirového systému NOD32 a

antivirového systému NOD32 a kancelářského balíku MS Office

kancelářského balíku MS Office
3 roky s reakční dobou do

Záruka: následujícího pracovního dne u záruka: 3 roky s reakční dobou do
následujiciho pracovního dne u zákazníka

zákazníka

Přĺloha smlouvy - Technická specifikace nabídky

.‚
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Prohlášení uchazeče dle 4 68 odst 2 zákona č. 137/2006 Sb., a veřejných
zakázkách (dále jen „zákon “)

V souladu s ustanovením ~ 68 odst. 2 zákona tímto prohlašuji, že níže uvedený uchazeč,

Název uchazeče: Ing. Josef Pelant

Sídlo I místo podnikání: Sernénkovice 2, 44001 Postoloprty

Fyzická osoba, zapsán v rejstříku živnostenského
Právní forma: podnikáni OZU Louny dne 1.3.2010 pod čj.:

MULN1OZU1342BI2O1O1MLJ3

44611404

CZ6601271556

je vázán celým obsahem své nabidky, a to po celou dobu běhu zadávací Ihuty.

V Seménkovicích 10.6. 2015

mp. Josef PELANT
~poČsb~í technika

Sertiénkovjce 2, 440 01 Louny

Ing. Josef Pelant I iČ: 44ellt4?47~Č‘~5Cz66o127155G

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče


