NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany

Kongresové centrum Praha, a.s.
Sídlo:
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:
630 80 249
DIČ:
CZ63080249
Zastoupená:
………………………………………….
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou B 3275
Kontaktní osoba:
…………………………………………….
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6502790257/0100
(dále jen „kupující“)
a
…………………………………
Sídlo/místo podnikání:
……………………………………
IČO:
……………………
DIČ:
CZ……………….
Zastoupená:
………………………….
Zapsána:
……………………………
Kontaktní osoba:
……………………….
Bankovní spojení:
………………………….
Číslo účtu:
………………………..
(dále jen „prodávající“)
Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je
předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že
věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu způsobem a ve výši stanovenými v
čl. V této smlouvy.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je koupě zboží, jehož specifikace je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílné součásti (dále jen „zboží“).
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne
……….…..., která byla na základě výzvy k podání nabídek ze dne ……………..
vybrána jako nejvhodnější.
4. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského
zákoníku.
Článek III.
Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě
dodání zboží nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místo plnění je sídlo kupujícího.
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3. Prodávající se zavazuje, že zboží bude dodáno v množství specifikovaném v příloze č.
1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení
protokolu.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v
souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti
(5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se
použije ustanovení odstavce 4.
Článek IV.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího současně s jeho převzetím od
prodávajícího v souladu s čl. III odst. 4 a 5.
Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží činí ……………………………..……….., plus DPH v zákonné
sazbě.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné atd.).
3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po
převzetí zboží kupujícím. Daňový doklad vystavený prodávajícím musí obsahovat
náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Prodávající je povinen přiložit k daňovému dokladu kopii protokolu.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti kupní ceny v délce 21 kalendářních dnů
ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání daňového dokladu.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání kupní ceny z bankovního
účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě
splatnosti kupní ceny, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti kupní
ceny v délce 21 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti kupní ceny vrátit bez zaplacení
daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li
tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen daňový doklad opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny
zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 21 kalendářních dnů.
Článek VI.
Záruka

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí zboží kupujícím.
2. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží (reklamaci) a uplatnit nároky z odpovědnosti
za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli v době záruky písemnou formou. Pokud
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kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu
odstranit nejpozději do konce následujícího pracovního dne od nahlášení vady.
3. Pokud nebude vada v této lhůtě odstraněna, je prodávající povinen bezplatně zapůjčit
náhradní zboží shodného typu jako je reklamované zboží. Reklamovaná vada
monitoru, klávesnice a myši bude provedena jejich bezplatnou výměnou za stejný typ
klávesnice a myši. V případě neodstranitelné vady zboží má kupující nárok na výměnu
zboží za stejné zboží bez vady.
4. Na předání opraveného zboží se použije čl. III odst. 4 této smlouvy.
5. Kontaktní místo pro nahlášení vad je ……………. /e-mail …………../tel.
………………
Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle čl. III. a IV.
Ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad
zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží včetně
DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou kupní ceny
zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen ani omezen nárok
smluvních stran na náhradu škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než tři (3) kalendářní dny;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI;
c) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle
této smlouvy.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu
delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
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k zaplacení kupní ceny zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými
kontrolními orgány.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění
smlouvy v registru smluv učiní kupující.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy
v České republice.
4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran.
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Praze dne _______ 2017

Praze dne ________ 2017
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PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu koupě (zboží):
typ zařízení
počet
PC1 - All in one
10 ks
PC2 - All in one
5 ks
NTB1 - notebook 3 ks
NTB2 - notebook 1 ks
Konfigurace PC1:
Parametr
Displej
Procesor
Pevný disk
Operační
paměť:
Grafická karta:

Popis
Min. 21.5" max. 22", 1920x1080, matný povrch zobrazovací jednotky
CPU minimálně Intel Core i3-7400 nebo obdobný
min. 128GB SSD
Min. 8GB DDR4, min. 2400MHz, počet paměťových slotů 2 (možnost rozšíření až
na 32GB)
Integrovaná
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora
Síťová karta
standardu 802.1x
Zvuková karta
Integrovaná
Vstupní a
Min. 6x USB ( z toho min. 4x USB 3.0 a z toho min. 2x USB 3.0 vpředu nebo zboku),
výstupní porty
min 1x DP, Zvukový vstup / výstup
Připojení přes USB, CZ / US rozvržení, včetně numerické části, min. 101 kláves, od
Klávesnice
stejného výrobce jako základní sestava
Myš
Připojení přes USB, Optická s kolečkem, od stejného výrobce jako základní sestava
Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOS / UEFI,
Zabezpečení dat
možnost vypínaní USB v BIOSu / UEFI min. přední / zadní USB
Operační
Microsoft Windows 10 PRO 64bit OEM předinstalovaný na pevném disku
systém
Provedení
All in One
chassis
Počet interních
2x (M.2 nebo 2.5")
pozic pro HDD
Zdroj
Integrovaný, max. 155W
Mechanické
Uzamčení case ke korpusu stolu, Chassis intrusion Switch
zabezpečení
BIOS
lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update
management
Záruka
Minimálně 36 měsíců Next Business Day Onsite
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska
Způsob
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím
provádění
internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být
záručního
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora
servisu a
prostřednictvím internetu musí umožňovat stažení ovladačů a manuálů z
podpora
internetu adresně pro konkrétní zařízení dle zadaného sériového čísla.
Externí monitor Není požadován
Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 6.0, EPEAT GOLD, Garance stability
Ostatní
produktové řady
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Konfigurace PC2:
Parametr
Displej
Procesor
Pevný disk
Operační
paměť:
Grafická karta:

Popis
Min. 23.8" max. 24", 1920x1080, matný povrch zobrazovací jednotky
CPU minimálně Intel Core i5-7500 nebo obdobný
min. 256GB SSD
Min. 8GB DDR4, min. 2400MHz, počet paměťových slotů 2 (možnost rozšíření až
na 32GB)
Integrovaná
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora
Síťová karta
standardu 802.1x
Zvuková karta
Integrovaná
Vstupní a
Min. 6x USB ( z toho min. 4x USB 3.0 a z toho min. 2x USB 3.0 vpředu nebo zboku),
výstupní porty
min 1x DP, Zvukový vstup / výstup
Připojení přes USB, CZ / US rozvržení, včetně numerické části, min. 101 kláves, od
Klávesnice
stejného výrobce jako základní sestava
Myš
Připojení přes USB, Optická s kolečkem, od stejného výrobce jako základní sestava
Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOS / UEFI,
Zabezpečení dat možnost vypínaní USB v BIOSu / UEFI min. přední / zadní USB
Operační
systém
Microsoft Windows 10 PRO 64bit OEM předinstalovaný na pevném disku
Provedení
chassis
All in One
Počet interních
pozic pro HDD
2x (M.2 nebo 2.5")
Zdroj
Integrovaný, max. 155W
Mechanické
zabezpečení
Uzamčení case ke korpusu stolu, Chassis intrusion Switch
BIOS
management
lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update
Záruka
Minimálně 36 měsíců Next Business Day Onsite
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska
Způsob
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím
provádění
internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být
záručního
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora
servisu a
prostřednictvím internetu musí umožňovat stažení ovladačů a manuálů z
podpora
internetu adresně pro konkrétní zařízení dle zadaného sériového čísla.
Externí monitor Není požadován
Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 6.0, EPEAT GOLD, Garance stability
Ostatní
produktové řady
Konfigurace NTB1:
Parametr
Displej
Procesor
Pevný disk
Operační
paměť:
Grafická karta:

Popis
Min. 14" max. 14.3", 1920x1080, matný povrch zobrazovací jednotky
CPU minimálně Intel Core i5-8200U nebo obdobný
min. 256GB SSD
Min. 8GB DDR4, min. 2400MHz, počet paměťových slotů 2 (možnost rozšíření až
na 32GB)
Integrovaná
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Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora
standardu 802.1x
Integrovaná
Min. 3x USB ( z toho min. 2x USB 3.0 a 1x USB 3.1 Type C a Thunderbolt 3), min. 1x
HDMI, Zvukový vstup / výstup (možno i combo port)
Podsvícená v provedení CZ / US, voděodolná
Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOS / UEFI,
Zabezpečení dat možnost vypínaní USB v BIOSu / UEFI min. přední / zadní USB
Operační
systém
Microsoft Windows 10 PRO 64bit OEM předinstalovaný na pevném disku
Provedení
Odolné s použitím pevných materiálů ( kovová nebo skelná vlákna), modelová
chassis
řada do profesionálního prostředí
Počet interních
pozic pro HDD
2x (M.2 nebo 2.5")
Zdroj a baterie Součástí dodávky, min. 45W, baterie min. 48Wh
Mechanické
zabezpečení
Uzamčení case zámkem typu Kensington
Váha
max. 1,65kg
BIOS
management
lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update
Záruka
Minimálně 36 měsíců Next Business Day Onsite
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska
Způsob
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím
provádění
internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být
záručního
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora
servisu a
prostřednictvím internetu musí umožňovat stažení ovladačů a manuálů z
podpora
internetu adresně pro konkrétní zařízení dle zadaného sériového čísla.
Minimálně 24", rozlišení 1920x1080, poměr stran 16:9, technologie IPS, matný
povrch zobrazovací plochy, min.jas:250cd/m2, min. 1x VGA + 1x digitální grafický
výstup kompatibilní s dodávaným notebookem, naklápění min. -5 až +22 stupňů,
Externí monitor podporuje standard VESA
HW dokování, kompatibilní s dodávaným notebookem, min. 3x USB 3.1,
Docking station minimálně dva digitální výstupy, RJ45, uzamčení zámkem typu Kensington
Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 6.0, EPEAT GOLD, Garance stability
Ostatní
produktové řady
Síťová karta
Zvuková karta
Vstupní a
výstupní porty
Klávesnice

Konfigurace NTB2:
Parametr
Displej
Procesor
Pevný disk
Operační
paměť:
Grafická karta:
Síťová karta
Zvuková karta

Popis
Min. 14" max. 14.3", 1920x1080, matný povrch zobrazovací jednotky
CPU minimálně Intel Core i5-8200U nebo obdobný
min. 256GB SSD
Min. 8GB DDR4, min. 2400MHz
Integrovaná
Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora
standardu 802.1x
Integrovaná
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Vstupní a
výstupní porty
Klávesnice

Min. 3x USB ( z toho min. 2x USB 3.0 a 1x USB 3.1 Type C a Thunderbolt 3), min. 1x
HDMI, Zvukový vstup / výstup (možno i combo port)
Podsvícená v provedení CZ / US, voděodolná
Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOS / UEFI,
Zabezpečení dat možnost vypínaní USB v BIOSu / UEFI min. přední / zadní USB
Operační
systém
Microsoft Windows 10 PRO 64bit OEM předinstalovaný na pevném disku
Provedení
Odolné s použitím pevných materiálů ( kovová nebo skelná vlákna), modelová
chassis
řada do profesionálního prostředí
Počet interních
pozic pro HDD
1x
Zdroj a baterie Součástí dodávky, min. 45W, baterie min. 57Wh
Mechanické
zabezpečení
Uzamčení case zámkem typu Kensington
Váha
max. 1,2kg
BIOS
management
lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update
Záruka
Minimálně 36 měsíců Next Business Day Onsite
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska
Způsob
pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím
provádění
internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být
záručního
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora
servisu a
prostřednictvím internetu musí umožňovat stažení ovladačů a manuálů z
podpora
internetu adresně pro konkrétní zařízení dle zadaného sériového čísla.
Minimálně 24", rozlišení 1920x1080, poměr stran 16:9, technologie IPS, matný
povrch zobrazovací plochy, min.jas:250cd/m2, min. 1x VGA + 1x digitální grafický
výstup kompatibilní s dodávaným notebookem, naklápění min. -5 až +22 stupňů,
Externí monitor podporuje standard VESA
HW dokování, kompatibilní s dodávaným notebookem, min. 3x USB 3.1,
Docking station minimálně dva digitální výstupy, RJ45, uzamčení zámkem typu Kensington
Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 6.0, EPEAT GOLD, Garance stability
Ostatní
produktové řady
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