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KUPNÍ SMLOUVA
č.ev. 2016/0655/0PS.DVZ (č. 57/3224/2016)

uzavřená dle§ 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský
zákoník"),

mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1 Prodávající:
Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

AGORA plus, a.s.

Řípská 1321/llc, 627 00 Brno

Ing. Josefem Veškrnou, předsedou představenstva

25503910

CZ25503910

Citibank Europe pic, organizační složka

2518750104/2600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2454

(dále jen „prodávající")

1.2 Kupující:
Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „kupující")

Městská část Praha 8

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň

Romanem Petrusem, starostou

00063797

CZ00063797

česká spořitelna, a.s.

2000881329/0800

AGORA plus, a.s.
Řipská 11 c I 627 OD Brno. Slatina I Česká republiko I tel.: +420 515 913 851 I fax: +420 "543 257 952 I email: storoge@ogoroplus.cz

IČ: 2550391 O I DIČ: CZ2550391 O I zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložko 2454
bankovní spojeni: CITIBANK a.s. I Evropská 178 I 166 40 Praho 6 I č.ú.: 2518750104/2600



li. Předmět smlouvy

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu následující zařízení (HW) a příslušenství:

80 kusů - Tenký klient včetně klávesnice a myši (Wyse 3030 thin client CTO),

20 kusů - Sestava notebook, dokovací stanice, brašna (Dell Latitude 7370, Dell Professional Topload
14.1, Dell Dock with 130W AC adapter- EU),

a podporu ke shora uvedenému HW poskytovanou výrobcem, včetně dopravy do místa plnění ve
sjednaném rozsahu, technické specifikaci a dle požadavků uvedených v nabídce prodávajícího pod
číslem 06092016 ze dne 6. 9. 2016, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a za ostatních
podmínek touto smlouvou sjednaných (dále též „předmět smlouvy" nebo „dodávka") a převést na
kupujícího vlastnické právo k této dodávce.

2.2 Součástí dodávky budou veškeré doklady vztahující se k jednotlivým částem předmětu smlouvy v
rozsahu poskytovaném výrobcem zařízení.

2.3 Prodávající se zavazuje, že dodané zařízení a příslušenství bude nové, nepoužité a v 1. jakostní třídě a
bude splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem platných v České
republice pro provoz takových zařízení.

Ill. Doba, místo a způsob plnění

3.1 Předmět smlouvy bude kupujícímu dodán do 4 týdnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami

3.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží dle požadavku kupujícího do místa plnění, kterým je Úřad městské
části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň, 180 00.

3.3 Prodávající se zavazuje 3 pracovní dny předem avizovat plnění dodávky osobám oprávnenym
k protokolárnímu převzetí předmětu smlouvy. O převzetí dodávky bude sepsán protokol o předání a
převzetí, podepsaný oběma smluvními stranami.

3.4 Bude-li dodávka mít jakékoliv vady, je kupující oprávněn odmítnout její převzetí, aniž by se tím dostal
do prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

3.5 Pokud vady obsahuje jen část dodávky, je kupující oprávněn převzít jen tu část dodávky, která je
bezvadná a vadnou část nepřevzít.

AGORA plus, a.s.
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IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková kupní cena předmětu smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 1 891 000,00 Kč

slovy: jedenmilionosmsetdevadesátjednatisíc korun českých

DPH 21% 397 110, 00 Kč

slovy: třistadevadesátsedmtisícstodeset korun českých

Cena celkem vč. DPH 2 288 110,00 Kč

slovy: dvamilionydvěstěosmdesátosmtisícstodeset korun českých

4.2 Uvedená cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou, ve které ·
jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy včetně nákladů
na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, recyklačních poplatků.

4.3 Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového
dokladu, uvedené v§ 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH"), a v ostatních obecně závazných právních předpisech. Faktura musí být
doložena protokolem o předání a převzetí dodávky. Faktura je splatná do 21. kalendářního dne od
jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle§ 28 zákona o DPH a touto
smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či
opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněného či opraveného dokladu. Dnem úhrady faktury se rozumí den připsání kupní-ceny
ve prospěch účtu prodávajícího.

4.4 Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k
příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena
písemným dodatkem k této smlouvě.

4.5 Prodávající prohlašuje, že jeho účet uvedený ve faktuře bude účtem předaným správci daně
ke zveřejnění. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu v plné výši škodu, která mu vznikne
v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

4.6 Prodávající je povinen informovat kupujícího o vydání rozhodnutí správce daně o tom, že prodávající
je nespolehlivým plátcem podle§ 106a zákona o DPH, a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních
dnů po doručení takového rozhodnutí správce daně prodávajícímu. Prodávající je povinen uhradit
kupujícímu v plné výši škodu, která mu vznikne v důsledku nesplnění této povinnosti prodávajícího.

4.7 Kupující je oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za prodávajícího přímo správci daně prodávajícího
za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O této skutečnosti kupující
prodávajícího písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky prodávajícího
za kupujícím o příslušnou částku daně a prodávající tak není oprávněn po kupujícím požadovat
uhrazení této částky.
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4.8 Smluvní strany se dohodly, že postoupení pohledávek kterékoliv ze smluvních stran vyplývajících z této
smlouvy je možné pouze s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.

V. Záruka za jakost

5.1 Nesplňuje-li dodávka předmětu smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovení
§ 2095 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva
a vady v dokladech, nutných k užívání zboží.

5.2 Na dodávku předmětu smlouvy poskytuje prodávající záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců a
v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy.

5.3 Záruční doba touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne předání a převzetí řádně splněné
dodávky ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění na základě předávacího protokolu
podepsaného oběma smluvními stranami.

5.4 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího
vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

VI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty

6.1 Kupující v případě prodlení se zaplacením faktury dle odst. 4.3 této smlouvy zaplatí prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

6.2 Prodávající v případě prodlení s dodáním předmětu smlouvy dle odst. 3.1 této smlouvy zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s jeho dodáním.

6.3 Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo kupujícího
na náhradu škody.

6.4 Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně
ustanovení článku IV. této smlouvy.

VII. Ostatní ujednání

7.1 Vlastnictví k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného
předání a převzetí řádně splněné dodávky ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění. Vadná
dodávka je podstatným porušením této smlouvy.

AGORA plus, a.s.
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7.2 Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba
vůči kupujícímu nároky plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou kupujícím
bezodkladně nahradit.

7 .3 Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení
právnické osoby) prodávajícího, je tento povinen oznámit nové skutečnosti kupujícímu ve lhůtě 14 dnů
od zápisu této změny v obchodním rejstříku.

7.4 Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.

7.5 Všechny informace sdělené druhé smluvní straně a jejím zaměstnancům nebo informace o smluvní
straně přístupné v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy musí být druhou smluvní stranou
drženy v tajnosti. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje
na informace obecně známé nebo v obchodních kruzích běžně dostupné a dále na informace, které
měla strana, jíž byla informace sdělena druhou smluvní stranou, ve svém držení již před tímto
sdělením bez porušení závazku mlčenlivosti.

7 .6 Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se nepoužijí ustanovení:
7.6.1. o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
7.6.2. § 1743 občanského zákoníku o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyrozumění o

takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.

7.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. Pro
vyloučení budoucích nejasností či pochybností však přesto sjednávají, že na právní vztahy mezi nimi
se nepoužijí ustanovení§ 1799 a§ 1800 občanského zákoníku.

7.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že obchodní
zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani tehdy, jedná-li se o ustanovení zákona,
jež nemají donucující účinky.

VIII. Závěrečné ustanovení

8.1 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a neodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich
identifikace, jakož i ostatních údajů nutných pro plnění dle této smlouvy.

8.2 Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

8.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných dodatků potvrzených
smluvními zástupci obou stran. Zrušení této smlouvy může být provedeno jen v písemné formě.

8.4 Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží kupující a jedno
prodávající.

AGORA plus, a.s.
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Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou následující přílohy:

1) Příloha č. 1-Technická specifikace
2) Příloha č. 2 - Cenová tabulka jednotlivých položek

V Brně dne ..1.~.:.!: .. ?.!!.ff; V Praze dne .... ?..~: .. ~~·...~~l&

Za prodávajícího:

AGORA plus, a.s,

Za kupujícího:

Městská část Praha 8

Ing. Josef Veškrna, předseda představenstva

AGOl<A piu,, o., (D
Řípskó 11 c, 627 00 Brno
IČ, 25503910 I OIČ, CZ25503910
Tel.:+.d20 515 913 801
fax: +.420 5A3 257 952

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č, 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 14. 09. 2016, č. Usn RMC 0546/2016

S ' čtu: ]/)(,O;,,, 1-ffir/pravce rozpoc / ..

···································ř···········

AGORA plus, o.s.

Řipská 11 c I 627 00 Brno· Slatino I Česká republiko I tel.: +420 515 913 851 I fax: +420 543 257 952 ! e-mcik storoge@ogoroplus.cz
IČ: 25503910 I DIČ: CZ25503910 I zapsaná v obchodním reislň'ku vedeném Kraiským soudem v Brně v oddíle B, vložko 2454
bankovní spojeni CITIBANK o.s. i Evropská 178 I 166 40 Praho 6 I č.ú.: 2518750104/2600



Příloha č. 1 - Technická specifikace

DEL L Latitude 7370 včetně příslušenství
Konfigurace Specifikace - minimálnípožadavek Nabízené vlastnosti
notebook zadavatele
Display Dotykový 13,3" QHD+, rozlišení 3200x1800, Ano - 13.3" QHD+(3200 x 1800)Touch

/PS, LED podsvícení, matný, antireflexní, svít. lnfinity AG, Corning Goril/a Glass,
min. 350nitů Aluminum, Cam + Mic, WWAN Capable

Konstrukce Odolná, rám displeje z odolného materiálu Ano
(kov, carbon, .. )
(odolnost testovaná min. podle
mezinárodního testu MIL-STO 810G}
Tzv. Funless - bezvětráková konstrukce
Váha max. 1,20kg

Procesor CPU Intel 5. generace, Dua/ Core m5, TOP Ano - Intel Core m5-6Y57 Processor
max. 4,5W, frekvence min. 2,8GHz, podpora (4M Cache, up to 2.80 GHz}
vPro a bezvětrákové konstrukce šasí
Nebo obdobné

Operační paměť Min. 8 GB v kombinaci lxBGB, min. 1866 Ano - 8GB LPDDR3 1866MHz Memory
MHz,
min. 2 sloty, možnost rozšíření na 16 GB
RAM

Pevný disk min. 256GB 550 disk Ano - M.2 256GB SATA Class 20 Solid
State Drive

Optická mechanika Není požadována
Grafická karta Integrovaná, min. výkonově na úrovni Intel Ano

HO 515 nebo obdobné
Síťová karta Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, Ano

RJ45, Wake on LAN, nebo možné i přes
adaptér přes USB-C port

Zvuková karta Integrovaná, int. HQ stereo reproduktory Ano- Waves Maxx Audio
Kamera, mikrofon Integrovaná HO kamera a mikrofon Ano
Vstupní a výstupní USB: min. 2x USB-C Thunderbolt + min. lx Ano
porty a sloty USB 3.0 napájený

Grafika: microHDMI nebo mDP
Audio: Line-in/Line out (možno též
sluchátka/microphon combo jack)
3x M.2 rozšiřující slot (550, modemy, ... ) .
Interní čtečka paměť. karet 50 4.0, vč. SDXC

Bezdrátové interní - Intel Dua! Band Wireless 802.11 Ano - Intel Dual-Band Wireless-AC
technologie ac/a/b/g/n 2x2 8260 Wi-Fi + BT 4.1 Wireless Card

+ Bluetooth 4.1 nebo obdobné (2x2}
Podpora Miracast technologie bezdr.
přenosu obrazu
L TE modem, vč. integrované antény a SIM
slot přístupný z vnější strany nb

Klávesnice česká podsvícená, odolná proti polití+ Ano
mufti-touchpad

AGORA plus, a.s.
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Baterie S výdrží min. 10hodin (dle Mobile Mark 2014 Ano
battery life benchmark test)

Zabezpečení Integrovaná technologie TPM min. 1.2, Ano - Smart Card, Contactless Smart
možnost zaheslování HDD a BIOS Card and Fingerprint Reader, WWAN
Interní čtečka čipových karet SmartCard Capable Palmrest
Interní čtečka otisků prstů

Systém vzdálené Intel vPro Ano - Intel vPro Technologys
správy Advanced Management Features
Operační systém Microsoft Windows 7 Pro 64-bit, CZ, OEM, Ano

předinstalovaný na pevném disku, vč. licence
na WinlO Pro 64bit CZ

Záruka Min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Ano - 3Yr ProSupport and Next
Business Day on side, Servis je poskytován Business Day On-Site Service. Servis je
výrobcem zařízeníjeho technikem na místě poskytován výrobcem zařízení a jeho
u zákazníka. technikem na místě zákazníka

Způsob provádění Jediné kontaktní místo pro hlášeníporuch Ano
záručního servisu a v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé
podpory území ČR, Podpora prostřednictvím

Internetu musí umožňovat stahování
ovladačů a manuálů z internetu adresně pro
konkrétní zadané sériové číslo zařízení

Příslušenství

Brašna Přes rameno s popruhem velikosti pro Ano - Del/ Professional Topload 14.1
notebook max. 14': min. 2 oddělené oddíly
na zip, ideálně stejné značkyjako notebook

Dokovací základna
Připojení Připojenípřes jeden kabel s konektorem typu Ano - Del/ Dock with 130W AC adapter

USB-C s vlastním zdrojem EU 
Display Min. lx HDMI, VGA a mDP Ano

výstupy
Vstupní a Síť LAN RJ45 Ano

výstupní porty a USB: Min. 5x, z toho min. 3x USB 3.0, min. lx
sloty napájený

Audio: Line-in/Line out

AGORA plus, a.s.
Řípská 11 c I 627 00 Brno-Slatina I Česká republika I tel.: +420 515 913 B51 ! fax: +420 543 257 952 I email: storage@ogoraplus.cz
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DELL Wyse 3030 thin client CTO včetně příslušenství
Konfigurace tenký Specifikace - minimálnípožadavek zadavatele Nabízené vlastnosti
klient . '

Typ jednotky Tenký klient s podporou Citrix, vč. HDX, Standard Ano - Wyse 3030 thin
Windows Embedded client CTO
Aktivní RemoteFX, Vmware

Procesor Dvoujádrový, s výkonem min. 808 bodů v programu Ano - Intel Celeron N2807
Passmark CPU Mark s výkonem 868 bodů

v passmark CPU Mark
Operační paměť 4 GB RAM DDR3 1333MHz + 16 GB Flash {s podporou až Ano - 4GB Single Chane/

64GB Flash) DDR3L 1600MHz (4GBx1)
Grafická karta integrovaná, podpora Dua/ display min. 1920x1200@60 Ano

Hz
Porty Min. 1 konektor USB 3.0 vpředu Ano

Min. 3 konektory USB 2.0, z toho min. 2 vpředu
Min. 1 konektorjack pro vstup mikrofonu a výstup Ano
sluchátek (možno i sdružený combo jack 3,5mm)
Min. 1 x RJ-45 pro Ethernet 10/100/1000 Mb/s Ano

Min. 2 x DV/-/ s podporou rozlišení min. Ano
1920x1200/60Hz, vč. adapteru DV/ na VGA

Provedení Max. výška 200 mm Ano - 197,5 mm

Max. šířka 70 mm Ano-69,0mm

Max. hloubka 120 mm Ano-117,0 mm

interní reproduktor Ano

Zabudovaný bezpečnostní slot Kensington Ano

Klávesnice USB CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves se Ano
čtečkou čipových karet stejného výrobce jako základní
jednotka .

Myš USB Laserová s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou Ano

Operační systém Windows Embedded Standard 7 Ano

Vzdálená správa Možnost centrální vzdálené správy z management Ano
konzole

Záruka Min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day Ano - 3Yr ProSupport with
on side, Servis je poskytován výrobcem zařízení jeho Collect and Return
technikem na místě u zákazníka. s odezvou Next Bussines

Day on-site. Servis je
poskytován výrobcem
zažízení a jeho technikem
na místě zákazníka

Způsob provádění Jediné kontaktní místo pro hlášení poruch v celé ČR, Ano
záručního servisu a servisní střediska pokrývající celé území ČR, Podpora
podpory prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování

ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní
zadané sériové číslo zařízení

AGORA plus, o.s.
Řipská llc I 627 00 Brno - Slatina i Česká republika I tel.: +420 515 913 851 i fax: +420 543 257 952 I o-mail: storage@agoraplus.cz

IČ: 25503910 I DIČ: CZ2550391 O I zapsaná v obchodním reistřiku vedeném Kraiským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2454
bankovní spojeni CITIBANK a.s. I Evropská 17B I 166 40 Praho 6 I é.ú.: 2518750104/2600



Příloha č. 2 - Cenová tabulka jednotlivých položek

Tenký klient (Wyse 3030 thin client CTO}
Klávesnice

80 11450,00 Kč
80 655,00 Kč
80 295,00 Kč
20 39 900,00Kč
20 4 500,00 Kč
20 550,00 Kč

916 000,00 Kč
52 400,00 Kč
23 600,00 KčMyš

Notebook (Dell Latitude 7370} 798 000,00 Kč
90 000,00 Kč
11000,00 Kč

Dokovací stanice (Dell Professional Topload 14.1}
Brašna (Dell Dock with 130W AC adapter- EU}

Celková cena v Kč bez DPH 1 891 000,00 Kč

Výše DPH v Kč (sazba 21%} 397 110,00 Kč

Celková cena včetně DPH 2 288 110,00 Kč
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