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K UPNÍ

SMLOUVA

_________________________________________________________________________________________

KUPUJÍCÍ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
A

PRODÁVAJÍCÍ
AUTOCONT a.s.
sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupe
na základě plné moci

IČO: 04308697
sp. zn. B 11012

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem smlouvy je dodání movitých věcí - hardware a software - prodávajícím kupujícímu, které jsou
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí a to včetně dopravy do místa
plnění. Další specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále také zboží). Prodávající prohlašuje,
že zboží je na základě specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy dostatečně určitě a srozumitelně
určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že
převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně
kupní cenu.
3. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech technických či jiných zkoušek
potřebných pro řádný provoz a užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními
předpisy požadováno a nejsou dosud vykonány a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 3 dnů před
dodáním zboží dle této smlouvy.
4. Všechny licence na software, dodané v rámci předmětu koupě, jsou časově neomezené a udělené ve
prospěch kupujícího.
II. DODACÍ PODMÍNKY
1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění – provozovna kupujícího – Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povi
něnému zástupci kupujícího
mailem na adresu:
minimálně tři pracovní dny
předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 8:00 do 14:00 hod.
4. Opráv
je
e-mail:
tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této
smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě dodacího listu.
6. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného dodacího listu.
III. KUPNÍ CENA
1. Kupní cena celkem je stanovena dohodou smluvních stran na 635 364,00 Kč bez DPH, tj. 768 790,44 Kč
včetně DPH, včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky.
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2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby
DPH. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění
zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura
bude kupujícímu doručena elektronicky na adresu
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto
smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu
opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu. Splatnost takto opravené či upravené faktury se počítá
od počátku a počíná běžet dnem doručení opravené faktury.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části,

stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními
předpisy. Kupujícímu vznikají práva z vadného plnění za zjevné, skryté i právní, které má zboží
v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené
v odst. 2. tohoto článku. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží
neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím
podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by
bránily jeho použití k obvyklým účelům.
2. Prodávající poskytuje záruku na skryté vady a funkčnost zboží v délce 36 měsíců od předání a převzetí
zboží.
3. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku
vadného zboží. V případě oprávněné reklamace bude vada řešena dodáním nového zboží nebo vrácením
vadného zboží prodávajícímu a vrácení kupní cenu kupujícímu. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci
kupujícího.
4. V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro dodání nového zboží do deseti
kalendářních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu. Prodávající je povinen
odvézt vadné zboží na svůj náklad.
5. V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít
v místě provozovny kupujícího nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení reklamačního dopisu
a v této lhůtě vrátit kupujícímu kupní cenu reklamovaného zboží. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného
zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději však 14 den od doručení
reklamačního dopisu. Prodávající je povinen odvézt vadné zboží na svůj náklad.
6. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady je povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den
prodlení.
7. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
8. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
9. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty,
úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky
o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
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V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
-

prodlení prodávajícího s plněním o více než 15 kalendářních dnů;
v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího,
prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- nepředání nového zboží kupujícímu do 20 dnů od doručení písemné reklamace;
- nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení části kupní ceny dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy.
- v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném
vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než 60
kalendářních dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
4. Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této
smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
5. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.
VI. LICENČNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona
číslo 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), uděluje prodávající
kupujícímu licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu převoditelnou, nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na
celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje prodávající
kupujícímu licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Kupující není povinen licenci
využívat.
3. Prodávající poskytuje tuto licenci úplatně. Tato licence opravňuje kupujícího k tomu, aby bez
omezení využíval dílo v rámci své podnikatelské činnosti.
4. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů prodávající.
5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnou výše uvedenou licenci, že má s autorem díla
vypořádána autorská práva. V případě porušení tohoto odstavce, se prodávající zavazuje zaplatit
smluvní pokutu kupujícímu ve výši 50 000,- Kč. Právo na náhradu škody není ujednáním
o smluvní pokutě dotčeno.
6. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak faktických.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to,
že písemnost doručena byla.
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3. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy
včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského
kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data
za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Prodávající si ověří před zahájením
plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst.
2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
1.

Technická specifikace

V Brně, dne 12. 7. 2021

V Brně, dne 13. 7. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK
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Příloha č. 1: Technická specifikace

1. Pracovní stanice

20 ks

Procesor: 1 x CPU min. dvoujádrový, typické TDP do 65W, min.výkon 7000 bodů dle
http://www.cpubenchmark.net (performance test v.10)
Operační paměť: 8 GB DDR4 s možností dalšího rozšíření až na 32GB, min. 1 slot DIMM
volný.
Pevný disk: min. 240 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: DVD/RW
Grafická karta: libovolná, podpora min. 2 displejů, výstupy: Display Port nebo HDMI.
Zvuková karta: Ano, libovolná.
Síťové rozhraní: Ethernet 100/1000, podpora Wake-on-LAN.
Rozšiřující sloty: min. 1 x PCIe x 16 (3.0).
Case: formát desktop SFF s max. rozměry (š x v x h): 30 x 10 x 31 cm, možnost postavení
na ležato i na výšku, přístup ke komponentám (procesor, paměť, interní jednotky) bez
použití nářadí, volné pozice pro interní jednotku: 1 x 3,5“ nebo 1 x 2,5“, na předním panelu
vstup/výstup na mikrofon+sluchátka (možno i kombinovaný) a min. 3 x USB, zabudovaný
reproduktor.
Porty vzadu: min. 4 x USB, z toho min. 2 x USB 3.2 Gen 1, audio in/out, RJ-45; min.2
porty typu display port nebo HDMI.
Zabezpečení: TPM bezpečnostní čip.
Napájecí zdroj: max. 210 W s certifikací splňující minimálně specifikaci 80plus gold
Klávesnice: US/CZ v provedení USB s českým popisem stejné značky, jako je značka
počítače
Myš: optická myš dvoutlačítková s kolečkem v provedení USB stejné značky, jako je
značka počítače s minimální délkou těla myši 110 mm.
OS: MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.
Záruční podmínky: 3 roky na místě (servisní zásah následující pracovní den po nahlášení).
Další: sériové/výrobní číslo počítače je součástí BIOSu a je zjistitelné operačním systémem

2. Monitor

20 ks

Displej: 24“ LCD, IPS nebo PLS
Podsvícení: LED, flicker free
Povrch displeje: matný
Poměr stran: 16:9 nebo 16:10
Rozlišení: min. 1920x1080
Kontrast: min. 1000:1
Jas: min. 250 cd/m2
Porty: Display Port, D-Sub, HDMI
Příslušenství: kabel DisplayPort
Záruční podmínky: min 3 roky

3. Software – licence
-

MS Office Standard 2019 OLP NL Gov
MS Windows Server Standard 2019 16 Core OLP NL Gov
MS SQL Server Standard 2019, Per Core, 2 Lic OLP NL Gov
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Pracovní stanice
Značka/typ
HP ProDesk 405 G6 SFF
Procesor typ/výkon dle
AMD Ryzen 3 PRO 4350G, TDP 65W, 10885 bodů dle
www.cpubenchmark.net v.10
cpubenchmark.net
Operační paměť
8GB DD4-3200, volný 1 DIMM, max. 64GB
Pevný disk
256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Optická mechanika
DVD/RW
Grafická karta
Radeon RX Vega 6 Graphics, podpora min. 2 displejů, výstupy: 2x
Display Port
Zvuková karta
integrovaná
Síťové rozhraní
Ethernet 100/1000, podpora Wake-on-LAN
Rozšiřující sloty
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
Case vč. rozměrů
formát desktop SFF s rozměry (š x v x h): 27 x 9,5 x 30,2 cm, možnost
postavení na ležato i na výšku, přístup ke komponentám (procesor,
paměť, interní jednotky) bez použití nářadí, volné pozice pro interní
jednotku: 1 x 3,5“ nebo 1 x 2,5“, na předním panelu kombinovaný
vstup/výstup na mikrofon+sluchátka a 4 x USB, zabudovaný reproduktor
Porty vzadu
5 x USB, z toho 3 x USB 3.2 Gen 1, audio in/out, RJ-45; 2 porty typu
display port
Zabezpečení
TPM bezpečnostní čip
Napájecí zdroj
180 W s certifikací splňující specifikaci 80plus gold
Klávesnice
HP klávesnice, US/CZ v provedení USB s českým popisem
Myš
HP optická myš dvoutlačítková s kolečkem v provedení USB, min. délka
těla myši 110 mm
OS
MS Windows 10 Professional CZ 64 bit
CENA BEZ DPH
Kč
Monitor
Značka/typ
Velikost
Typ panelu (TN,IPS,VA…),
podsvícení
Povrch displeje
Rozlišení
Kontrast
Jas
Odezva
Porty
Příslušenství
CENA BEZ DPH

24 LED Philips 243V7QJABF
24 (23,8“)
IPS
matný
1920x1080
250 cd/m2
1000:1
4 ms
Display Port, D-Sub, HDMI
kabel DisplayPort, interní reproduktory
Kč

Software
Při zpracování nabídky doplní účastník ke každému typu licence jednotkovou cenu.
Cena/ks bez DPH
MS Office Standard 2019
OLP NL Gov
MS Windows Server
Standard 2019 16 Core OLP
NL Gov
MS SQL Server Standard
2019, Per Core, 2 Lic OLP
NL Gov
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