Systémové číslo VZ: P19V00000398

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy kupujícího:2019-0845/OPO

Kupující:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I. Subjekty smlouvy
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Jaroslav Hrouda, primátor města
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna Praha
921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna jako „kupující“ a
Prodávající:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IT Děčín, s.r.o.
Teplická 27/29, Děčín
– jednatel společnosti
06403638
CZ06403638
Československá obchodní banka a.s.
280910729/0300

obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem pod oddíl C, vložka 40229,
dále jen jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen smluvní strany.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodání 30 ks počítačových sestav:
a) 30 ks mini PC HP 405 G4 DM (6QR97EA) + rozšíření záruky 3 roky On-site (U6578E)
b) 30 ks LED monitorů 24" LED Philips (243S7EYMB)
c) 30 ks MS Office Home&Business 2019 CZ.
2. Dodané zboží je nové, nerepasované, funkční a určené pro český trh.
3. Bližší technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
1.

2.
3.
4.
5.

III. Kupní cena a lhůta plnění
Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána na základě výběrového řízení jako cena maximální
v celkové výši:
521.400 Kč bez DPH
109 494 DPH
630.894 Kč včetně DPH
(slovy: Pět set dvacet jeden tisíc čtyři sta korun českých bez DPH).
V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu a administraci.
Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatností 30 dnů ode dne jeho doručení, na adresu uvedenou v čl. I, této smlouvy.
Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky
P19V00000398.
Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 08.00 hod. do 15.00 hod., do sídla Magistrátu města
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
Prodávající je povinen kupujícího upozornit alespoň jeden pracovní den předem na termín dodání zboží.
O tomto dodání vystaví kupující prodávajícímu písemné potvrzení (dodací list), které bude také součástí
daňového dokladu/faktury.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku od výrobce NBD na zboží uvedené v čl. II, odst.
1, písm. a) a b) v délce minimálně 36 měsíců, na zboží uvedené v čl. II, odst. 1, písm. c) 24 měsíců ode
dne dodání na adresu uvedenou v čl. III., odst. 5.
2. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží zaplatí kupujícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z ceny zboží za každý, byť i započatý den prodlení.
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3. Kupující se zavazuje, že v případě prodlení se zaplacením ceny za zboží, zaplatí prodávajícímu úrok
z prodlení v zákonné výši.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nedodá zboží na adresu kupujícího
uvedenou v čl. I. této smlouvy ani do 14 dnů od uplynutí lhůty uvedené v čl. III. odst. 5 této smlouvy.
5. Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že kupující je v prodlení po dobu více než 10
dnů se splněním byť i jedné povinnosti dle čl. V. této smlouvy vzniklé z požadavku kupujícího.
6. Kupní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž kupující obdrží 2 ks vyhotovení a prodávající
obdrží 1 ks vyhotovení.
7. Změny této smlouvy lze provést na základě dohody a to pouze písemným dodatkem podepsaných
oběma stranami. Subjekty smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé, svobodné
a určité vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak
smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

V Děčíně dne 17.10.2019

V Děčíně dne 30.9.2019

……..………………………
za kupujícího
Jaroslav Hrouda, primátor města

……..………………………
za prodávajícího
jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Podrobná technická specifikace počítačových sestav (vloží dodavatel)
30 ks mini PC v konfiguraci: HP 405 G4 DM (6QR97EA) + rozšíření záruky 3 roky On-site (U6578E)

procesor AMD Ryzen 3-2200GE o výkonu 6976 bodů Average CPU Mark (PassMark – CPU
Mark - www.cpubenchmark.net)
RAM 8 GB, DDR4 2666MHz
SSD 256 GB M.2 PCIe NVMe
2x digitální výstup DisplayPort 1.2
LAN 1 Gb rozhraní RJ45
výstup na sluchátka + vstup na mikrofon
x USB 3.1
USBklávesnice + optická myš od výrobce PC
rozměry 177x175x34 mm
předinstalované Windows 10 Pro 64bit CZ
záruka od výrobce 36 měsíců NBD (HP Carepack U6578E)

30 ks LED monitor 24" LED Philips (243S7EYMB)

24“ LED matný
Full HD 1920x1080
odezva 5 ms
jas minimálně 250 cd/m2
statický kontrast 1000:1
potlačení blikání displeje (flicker-free)
filtrace modrého světla (low blue light)
DisplayPort (shodné s nabízenými PC)
výškově stavitelný podstavec Ano – 130mm
záruka 36 měsíců NBD

30 ks MS Office Home&Business 2019 CZ T5D-03183
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