KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanoveni § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu

Kupující
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

l. Subjekty smlouvy
Základni škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
Kamenická 1145/50, Děčín - Děčín 1/-NOvé Město, 40502
Mgr. Jaroslav Skála, ředitel školy
72743735
Komerční banka Děčín
10536431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna jako ,,kupujícř' a

Prodávající:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

DeCe COMPUTERS s.r.o.
Žerotínova 378/9, Děčín 3, 40502
44567626
CZ44567626
KB

dále jen jako,,prodávajici", společně s kupujíchn dále jen smluvní strany.
II. Předmět smlouvy

1, Předmětem této smlouvy je dodání:
A. 38 ks notebook, Acer Aspire 5 (A515-44-R6YA)
2. Dodané zboží je nové, nerepasované, funkční a určené pro český trh.
3.

Podrobná technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze Č.1 veřejné zakázky, která je
nedi|nou součásti této smlouvy.

III. Kupní cena a lhůta plněni
1. Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána na základě výběrového řízení jako cena maximálni
v celkové výši:
464930,00 Kč bez DPH
97635,30 DPH
562565,30 KČ včetně DPH
(slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc devět set třicet korun českých bez dph).
Termin dodání: 31.12.2020

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu, instalaci a
administraci.
3. Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajicimu převodem z účtu, na základě daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatností 21 dnů ode dne jeho doručeni, na adresu uvedenou v ČI. I, této smlouvy.
Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 08.00 hod. do 14.00 hod., do sídla Základní školy
Děčín ll, Kamenická 1145, příspěvková organizace, do uvedeného terminu dodání. ProdávajÍcÍ je
povinen kupujiciho upozornit alespoň jeden pracovni den předem na termín dodáni zboží. O tomto dodání
vystaví kupujÍcÍ prodávajicimu písemné potvrzeni (dodací list), které bude také součásti daňového
dokladu/faktury.
IV. Záruka
1. Prodávajici se zavazuje poskytnout kupujÍcÍmu záruku od výrobce na zboží v délce: 24 měsíců
2. Závady v rámci záruční doby budou řešeny u zákazníka (kupujÍcÍho)
V. Ostatní a závěrečná ustanoveni
1,

ProdávajIci se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží zaplatí kupujíchnu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z ceny zboží za každý, byt' i započatý den prodlení.
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2. KupujÍcÍ se zavazuje, že v případě prodlení se zaplacením ceny za zboží, zaplatí prodávajíchnu úrok
z prodlení v zákonné výši.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávajici nedodá zboží na adresu kupujÍcÍho
uvedenou v ČI. l. této smlouvy ani do 14 dnů od uplynuti lhůty uvedené v ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy.
4. Kupujici je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že kupujÍcÍ je v prodlení po dobu vÍce než 10
dnů se splněním byt' i jedné povinnosti dle ČI, V. této smlouvy vzniklé z požadavku kupujÍcÍho.
5. Kupní smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž kupujIci obdrží 1 ks vyhotoveni a prodávajici
obdrží 1 ks vyhotoveni.
6. Změny této smlouvy lze provést na základě dohody a to pouze písemným dodatkem podepsaných
oběma stranami. Subjekty smlouvy prohlašuji, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé, svobodné
a určité vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti
pak smlouva nabývá až dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,

Příloha č. 1
Podrobná technická specifikace dodaných IT zařízeni (vloží dodavatel)
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Specifikace a položkový rozpočet
Název zařízenh Acer Aspire 5 (A515-44-R6YA)
PN: NX.HWCEC.001

Aspire 5 (AS15-44-R6YA) - Windows 10 Home - AMD Ryzen'" 3 4300U - 4 GB DDR4 Memory On Board
+ 4 GB DDR4 Memory -256GB PCle NVMe SSD + N (HDD upgrade kit)- 15.6" FHD AcerComfyView lPS
LED LCD -AMD Radeon'" Graphics -802.11ac 2x2 + BT- HD Camera with 2Mic. - Fingerprint on
Touchpad - Backlight KB - 2x USB 3.2 Gen 1- lx USB 2.0 - lx USB Type-C'": USB 3.2 Gen1- HDMI- RJ45 -48Wh Li-ion battery -45W 3phy AC adapter- Pure Silver+ Pure Silver Aluminium LCD cover

Operační systém Windows 10 Home
Procesor
výrobce procesoru AM D
Typ procesoru Ryzen 3
Model procesoru 4300U
Rychlost procesoru 2.70 GHz
Jádro procesoru čtyřjádrový
Zobrazeni a grafika
výrobce grafického řadiče AMD
výrobce grafického řadiče Radeon'"
Technologie grafické paměti DDR4 SDRAM
Dostupnost grafické paměti Sdílená
Velikost obrazovky 39.6 cm (15.6")
Typ obrazovky LCD
Technologie obrazovky displeje comfýview
Technologie ln-plane Switching (lPS)
Režim obrazovky Full HD
Technologie podsvícenÍ LED
RozliŠení obrazovky 1920 x 1080
Paměť
Standardní paměť 8 GB
Technologie paměti DDR4 SDRAM
Čtečka paměťových karet Ne
Úložiště
Konfigurace jednotky SSD lx 256 GB
Celková kapacita jednotky SSD 256 GB
Typ optické mechaniky Ne
SIť a komunikace

mf
C

Standard bezdrátové sItě LAN IEEE 802.11ac
Standard Bluetooth Bluetooth 5.0
Integrovaná zařÍzení
Mikrofon Ano
Čtečka otisků prstů Ano
Počet reproduktorů 2
Režim zvuku Stereo
Rozhraní/porty
HDMI Ano
Počet portů USB 2.0 1
celkový počet portů USB 3
USB typ C Ano
SIt' (RJ-45) Ano
Software
Operační systém Windows 10 Home
Architektura operačního systému 64bitový
VstupMzařizeni
Typ po|ohovaciho zařízenÍTouchPad
Klávesnice Ano
PodsvIceni klávesnice Ano
Informace o baterii
Počet článků 3-články
Chem. složeni baterie Lithium-iontový (Li-ion)
Max. doba chodu na baterii10 hodin
Popis napájeni
Maximálnivýkon zdroje napájeni 45 W
Fyzické charakteristiky
výška 17.95 mm
Šířka 363.4 mm
Hloubka 250.5 mm
Hmotnost (přibližná) 1.80 kg
Barva Stříbrný

Reka pitulace:

Označeni
NX.HWCEC.001

KS
38

cena bez OPH/ks
12235

bez DPH
464930

DPH

vC. DPH

97635,30 562565,30

