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KUPNÍ SMLOUVA 

„Po řízení výpo četní techniky – PC All-in-one pro dopln ění  
výpo četní techniky ve školící místnosti“ 

uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 

Smluvní strany 

Česká republika - Ú řad vlády České republiky 

Zastoupená:  Ing. Lenkou Dynterovou, ředitelkou Odboru informatiky 
Kontaktní osoba:  Pavel Zezula, Odbor informatiky 
  e-mail: zezula.pavel@vlada.cz, tel. 224 003 326 
Se sídlem:  nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO:  00006599 
DIČ:  CZ00006599 
Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 

(dále jen „kupující“) 

a 

C SYSTEM CZ, a.s. 

Zastoupená:  Ing. Michalem Kulíkem, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba:  Pavel Blaude 
  e-mail pavel.blaude@csystem.cz, tel. 227 204 455  
Se sídlem:  Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno 
IČO:  27675645 
DIČ:  CZ27675645 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., účet č.: 35-4770570227/0100 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 4576 B 

(dále jen „prodávající“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

Plnění této smlouvy je částí nadlimitní veřejné zakázky č.j. 2060/2015-OIT dle § 12 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v 
souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, ve sjednaném 
termínu, na sjednaném místě a v požadované kvalitě nové PC All-in-one pro doplnění 
výpočetní techniky ve školící místnosti podrobně specifikované v odst. 2 a zejména v příloze  
č. 2 a 3 této smlouvy (dále též jen „zboží“ nebo „PC All-in-one sestava“) včetně dokladů 
vztahujících se ke zboží, umožnit kupujícímu se zbožím nakládat a převést na něj vlastnické či 
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jiné (např. licenční) právo ke zboží, a závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit 
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

2. Prodávající kupujícímu dodá 10 kusů (dále též „ks“) nových PC All-in-one pro doplnění 
výpočetní techniky ve školící místnosti (obsah jedné PC All-in-one sestavy tvoří PC All-in-one 
s operačním systémem a set bezdrátové klávesnice a myši). 

III. 
Doba, místo a zp ůsob pln ění 

1. Prodávající je povinen dodat na své náklady kupujícímu veškeré zboží dle čl. II této smlouvy 
ve stanoveném množství a jakosti nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Místem plnění je sídlo kupujícího. 

3. O předání a převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží (dále jen 
„předávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, které budou vždy podepsány osobami oprávněnými 
jednat jménem prodávajícího a kupujícího, a každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení 
předávacího protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající. 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. Vlastnické či jiné právo (např. licenční) ke zboží, případně jeho části, 
nabývá kupující dnem zaplacení kupní ceny či její části. 

5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle této 
smlouvy včetně jejích příloh, od dokumentace k němu nebo od nabídky prodávajícího podané 
v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V takovém případě 
je kupující povinen sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění 
vad není kupující povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu za zboží. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a zahrnují 
veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně dopravy do místa 
plnění. 

3. Kupní cenu uhradí kupující na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, 
přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. 

4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené kupujícím 
v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu dle 
čl. III odst. 3 této smlouvy. 

5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
kupující oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by se tím 
kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
kupujícím jednoznačně vymezen. 

6. Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním 
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 
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V. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, 
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou 
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti 
prodávajícího dle předchozí věty. 

2. Prodávající výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 
(např. poskytovat podlicence), a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání 
zboží kupujícím, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl 
v souladu s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu 
s právními předpisy. Veškeré náklady tímto vzniklé jsou součástí kupní ceny. 

VI. 
Záruka za jakost, odpov ědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, dokumentací k němu a nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení, 
v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější.  

2. Prodávající odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby,  
a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Prodávající 
za tímto účelem poskytuje kupujícímu záruku za jakost po záruční dobu v délce: 

a) 36 měsíců ve vztahu k PC All-in-one a 

b) 24 měsíců ve vztahu k setům bezdrátových klávesnic a myší. 

3. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí zboží 
stanovených touto smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními předpisy, 
dále dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných k řádnému užívání zboží a k nakládání 
se zbožím. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

5. Vady zboží se kupující zavazuje v průběhu záruční doby uplatňovat písemně na adrese 
prodávajícího nebo na jiné adrese (i e-mailové) písemně sdělené prodávajícím kupujícímu 
po uzavření smlouvy (dále jen „kontaktní místo“). Kontaktní místo může prodávající určit 
pouze 1, nikoliv více. V případě, že na takovém kontaktním místě nebude možné vady 
reklamovat (např. odmítnutí poskytnutí součinnosti), je kupující vždy oprávněn uplatňovat vady 
přímo v sídle prodávajícího. 

6. V rámci záruky za jakost bude prodávající též poskytovat nebo zajistí poskytování servisní 
podpory typu NBD on site (Next Business Day on site) ve vztahu k PC All-in-one sestavě, a to 
zdarma (tj. v kupní ceně jsou zahrnuty i veškeré servisní služby po dobu záruční doby, vč. 
dopravy, práce, náhradních dílů a podobně). Prodávající poskytuje garanci ponechání 
hardisků či SSD disků u kupujícího v případě jejich výměny z důvodů jejich jakékoli závady. 

7. Prodávající bezplatně odstraní reklamovanou vadu zboží nejdéle do 7 pracovních dnů ode 
dne doručení oznámení kupujícího o vadách, pokud kupující vzhledem k povaze vady 
nestanoví jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

8. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Prodávající odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li prodávající 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 15 dnů od stanoveného termínu, je 
kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat prodávajícímu. 
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10. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 

VII. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží, a to i v případě jeho nepřevzetí kupujícím 
z titulu jeho vad je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny vč. DPH dle přílohy č. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad zboží podle čl. VI odst. 7 této 
smlouvy nebo lhůtu pro zahájení servisní podpory podle čl. VI odst. 6 této smlouvy, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. 

VIII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy  

i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku v případě porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou podstatným způsobem; 

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy; 

b) dohodou smluvních stran. 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 

a) prodlení prodávajícího s předáním zboží delším než 20 dnů, a to i v případě nepřevzetí 
zboží kupujícím z titulu jeho vad,  

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží podle čl. VI odst. 7 této smlouvy, delší 
než 20 dnů, 

c) prodlení prodávajícího se zahájením servisní podpory podle čl. VI odst. 6 této smlouvy, 
delší než 20 dnů, 

d) uplatní-li řádně u prodávajícího své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění 
předmětu smlouvy a prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich 
nepostupuje, 

e) zjistí-li po předání zboží, že nemá vlastnosti uvedené v nabídce prodávajícího podané 
v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, nebo že nemá 
vlastnosti požadované dle této smlouvy. 

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením 
kupní ceny delším než 20 dní po splatnosti.  

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Následkem odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny 
vypořádat vzájemně své závazky, zejména prodávající vrátit kupujícímu veškeré obdržené 
platby a kupující prodávajícímu již dodané zboží, a to do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy 
nastanou účinky odstoupení od smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí 
strany zápis.  
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6. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut nebo 
úroku z prodlení ani případný nárok na náhradu škody. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí 
obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit 
pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných a datovaných 
dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.  

3. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

4. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku. 

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

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na profilu 
zadavatele (kupujícího) nebo kdekoliv jinde. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – kalkulace ceny 

Příloha č. 2 – podrobná specifikace zboží 

Příloha č. 3 – informace o nabízeném zboží 

3.1 – podrobná specifikace zboží - nabízené parametry 
3.2 – čestné prohlášení o splnění technických podmínek 
3.3 – čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků 

 

V Praze dne 19. 2. 2016    V Praze dne 10. 2. 2016 

Za prodávajícího     Za kupujícího 

 _____________________________   ________________________    

C SYSTEM CZ, a.s.     Česká republika – Úřad vlády České republiky 

Ing. Michal Kulík v.r.     Ing. Lenka Dynterová v.r. 
místopředseda představenstva   ředitelka Odboru informatiky 
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Příloha č. 1 smlouvy – kalkulace ceny 

Části předmětu 
plnění veřejné 

zakázky 

Cena za 1 
ks bez 
DPH 

Cena za 1 
ks včetně 

DPH 

Celkový 
počet kusů 

Cena bez DPH za 
celkový počet 

kusů 

Cena včetně 
DPH za celkový 

počet kusů  

All-in-one 
s operačním 
systémem  

16.390 19.832 10 163.900 198.320 

Set bezdrátové 
klávesnice a 

myši  

V ceně 
zařízení 

V ceně 
zařízení 

10 V ceně zařízení V ceně zařízení 

Celková cena 163.900 198.320 
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Příloha č. 2 smlouvy – specifikace p ředmětu pln ění 

Obsahem této přílohy jsou technické podmínky kupujícího (zadavatele) na předmět této části 
veřejné zakázky, tj. technická specifikace a další požadavky na zboží. Tyto požadavky jsou 
stanoveny jako minimální nutné, jejich nesplnění je důvodem vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení, anebo, v případě zjištění jejich nesplnění až po výběru nejvhodnější nabídky, k neuzavření 
smlouvy nebo odstoupení od uzavřené smlouvy (pro účely uzavření smlouvy se uvádí, že kupující 
je v této příloze označen jako zadavatel, prodávající jako uchazeč). 

Zadavatel požaduje dodání 10 kusů nových sestav tvořených typem All-in-One PC (dále jen „PC 
All-in-one sestava“). 

Požadované sestavy tvo ří: PC All-in-one včetně operačního systému a set klávesnice  
a myši. 

PC All-in-one sestavy jsou kompatibilním celkem. Všechny PC All-in-one sestavy v rámci této 
dodávky musí být stejné (tzn., každá z 10 PC All-in-one sestav musí být tvořena zcela totožnými 
komponentami). 

Technickou specifikaci a požadavky zadavatele tvo ří: 

1. minimální požadavky na konfiguraci nabízené výpočetní techniky, 

2. požadavky na výkon sestav. 

V nabídce musí být doložena jednoznačná specifikace nabízených PC All-in-one sestav, zejména 
pak parametry prokazující splnění minimálních požadavků, a to formou přílohy č. 3 čl. 3.1 této 
smlouvy. Nesplnění či neprokázání jakéhokoli požadavku může být důvodem pro vyřazení 
nabídky. 

1. Minimální požadavky na konfiguraci výpo četní techniky 

a) PC All-in-one (10 totožných kusů) 

PC All-in-One  

Procesor x86/x64 kompatibilní (viz i písm. d) požadavky na kompatibilitu) 

Paměť min. 4 GB (při dodávce více modulů musí být všechny shodné) 

Grafická karta minimum: sdílená 512 MB, min. jeden výstup na další monitor 
s možností souběžného zobrazovaní na oba monitory 

Harddisk SATA, minimálně 250 GB, 7200 rpm nebo SSD 120 GB 

Síťová karta 10/100/1000 Mbps, Wake on LAN, Boot on LAN 

Zvuková karta integrovaná na základní desce  

Další porty vn ě sestavy minimálně: 2x USB 2.0, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka 

Operační systém 64-bit verze, umožňující jeho případný downgrade v rámci 
dodané licence, včetně štítku příslušného OS. Dále je nutná 
kompatibilita s IT zadavatele (viz písm. d) požadavky na 
kompatibilitu). 

Provedení sestavy vše v jednom, tedy LCD monitor, PC a zdroj napájení 



 

Stránka 8 (celkem 13) 

b) Zobrazovací jednotka (10 totožných kusů) 

Zobrazovací jednotka  

typ technologie 
monitoru 

aktivní obrazovka TFT 

úhlop říčka displeje min. 21,5 palců 

barvy 16 miliónů 

rozlišení 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz (analogové a digitální) 

vstupní konektor videa VGA, DVI-I a/nebo HDMI (dle i výstupů na PC) 

další požadavky vertikální náklon LCD monitoru, integrovaný USB rozbočovač, 
integrované reproduktory nebo pevně připojitelný (jako součást 
monitoru) soundbar, napájecí zdroj interní - součástí LCD 
monitoru 

c) set bezdrátové klávesnice a myši (10 totožných setů) 

� klávesnice česká, bezdrátová, bez multimediálních kláves (jsou připuštěna tlačítka na 
ovládání hlasitosti - zvýšení, snížení a ztlumení; a funkční tlačítko „Fn“ tj. možnost 
spouštět aplikace a funkce s pomocí funkčního tlačítka Fn) 

� myš optická, bezdrátová, symetrická, 2 tlačítka a kolečko 

d) požadavky na kompatibilitu (10 totožných kusů) 

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávající sítí a programo vým vybavením  
provozovaným na Úřadu vlády ČR: 

o PC All-in-one sestavy budou provozovány v síti s doménou MS Windows Server 2003, 
výhledově 2012, s koncovými stanicemi uživatelů na platformě MS Windows CZ – 
převážně Windows 7 Professional SP1 CZ (64 bitů) a Windows XP Professional SP3 CZ. 
Zadavatel požaduje možnost připojení k MS Windows doméně 2003 a 2012 a se 
zajištěním plné kompatibility s provozovaným programovým vybavením (Lotus Notes 
9.0.x, MS Office verze 2010, Symantec Endpoint Protection, ASPI, Zoner PhotoStudio, 
SAP GUI 730, Cisco VPN klient, AreaGuard Neo včetně využití hardwarových instrukcí 
Intel AES-NI pro šifrování souborů, apod.). 

o Dodané PC All-in-one sestavy včetně všech jejich komponent, musí být certifikované pro 
dodávané operační systémy. 

o U dodávaných modelů výpočetní techniky musí být na stránkách výrobce k dispozici 
ovladače jednotlivých komponent příslušného modelu nabízené výpočetní techniky, a to 
pro operační systémy Windows 7 x64 a Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64. Dále 
musí být na stránkách výrobce vydaný Driver Pack (balíček obsahující všechny ovladače 
pro danou modelovou řadu) a to jak pro Windows 7 x64, tak i pro Windows 8 x64 nebo 
Windows 8.1 x64. 

o Výrobce výpočetní techniky musí u nabízené techniky podporovat Enterprise Deployment 
prostřednictvím MDT 2013 nebo SCCM 2012, a k tomu musí být volně dostupná příslušná 
dokumentace. 

o Operační systém musí být dodaný v české lokalizaci. 

o Dále je z důvodu ochrany minulých investic nezbytný provoz kancelářských aplikací MS 
Office 2010 CZ pro Windows, jejichž licence má zadavatel k dispozici pro potřeby všech 
koncových uživatelů, a to v souladu s licenčními podmínkami. 

Uchazeč ve své nabídce uvede opera ční systém, se kterým PC All-in-one sestavu nabízí   
a dále vypln ěním tabulky v p říloze č. 3 čl. 3.1 této smlouvy osv ědčí spln ění podmínek 
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Minimálních požadavk ů na konfiguraci výpo četní techniky dle čl. 1 písm. a) až d) této 
přílohy. 

2. Výkon sestav 

PC All-in-one sestavy musí dosahovat minimální hodnoty výkonu 200 bod ů v testu technických  
a výkonových parametrů SYSmark 2007 Preview Rating (konfigurace pro test: Windows 7 
Professional CZ (32 bit) bez instalace dodatečných HW ovladačů). 

Dosažení této hodnoty uchazeč prokazuje čestným prohlášením dle přílohy č. 3 čl. 3.2 této 
smlouvy. Zadavatel je však oprávněn je ověřit v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy 
ve smyslu čl. 7 zadávací dokumentace. 
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Příloha č. 3 smlouvy – informace o nabízeném zboží 

3.1 Podrobná specifikace zboží - nabízené parametry  

Minimální požadavky na konfiguraci výpo četní techniky  

Požadavek 
Hodnota/ 

popřípadě 

(ANO/NE) 

Uveďte part number 

výpočetní techniky, jež je 

nabízena 

a) PC All-in-one (10 totožných kusů) L3N88AV 

Značka/typ: HP ProOne 600 

Procesor 

x86/x64 kompatibilní (viz i čl. 1 
písm. d) přílohy č. 2 - požadavky 
na kompatibilitu) 

Intel Core i3-
6100 3.7G 

3M 2133 2C 
CPU x 

Paměť 
min. 4 GB (při dodávce více 
modulů musí být všechny shodné) 

4GB DDR4-
2133 

SODIMM 
(1x4GB) 

RAM  x 

Grafická karta 

minimum: sdílená 512 MB, min. 
jeden výstup na další monitor 
s možností souběžného 
zobrazování na oba monitory Intel HD 530 x 

Harddisk 
SATA, minimálně 250 GB, 7200 
rpm nebo SSD 120 GB 

500GB 7200 
RPM SATA 
2.5 1st HDD  x 

Síťová karta 
10/100/1000 Mbps, Wake on LAN, 
Boot on LAN 

 : Intel® 
i219M GbE x 

Zvuková karta integrovaná na základní desce  
ANO 

x 

Další porty vně 
sestavy  

minimálně 2x USB 2.0, vstup na 
mikrofon, výstup na sluchátka 

6x USB 3.0 
1 výstup pro 
sluchátka; 1 

vstup pro 
mikrofon;  x 

Operační systém 

64-bit verze, umožňující jeho 
případný downgrade v rámci 
dodané licence, včetně štítku 
příslušného OS. Dále je nutná 
kompatibilita s IT kupujícího (viz čl. 
1 písm. d) přílohy č. 2 - požadavky 
na kompatibilitu) 

Microsoft 
Windows 10 

Pro 
Downgrade 
Win 7 Pro 
64-bit OS 
Czech-SK  

Provedení 
sestavy  

vše v jednom, tedy LCD minitor, 
PC a zdroj napájení ANO  x 

b) Zobrazovací jednotka (10 totožných kusů)   

HP ProOne 600 

typ 
technologie aktivní obrazovka TFT  ANO x 
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monitoru 

úhlopříčka 
displeje min. 21,5 palců 

21,5”  
(54,61 cm) x 

barvy 16 miliónů 16 700 000 x 

rozlišení 
1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz 
(analogové a digitální) 1920 x 1080 x 

vstupní 
konektor 
videa 

VGA, DVI-I a/nebo HDMI (dle i výstupů 
na PC) 

1 port 
DisplayPort 
1.2; 1 port 
RJ-45; 1 
zvukový 
linkový 
výstup x 

další 
požadavky 

vertikální náklon LCD monitoru, 
integrované reproduktory nebo pevně 
připojitelný (jako součást monitoru) 
soundbar, napájecí zdroj interní - 
součástí LCD monitoru ANO x 

c)  set bezdrátové klávesnice a myši (10 totožných kusů) 31340045111x 

Značka/typ: 

klávesnice česká, USB, bez multimediálních kláves  ANO 

myš optická, USB, symetrická, 2 tlačítka a kolečko  ANO 

d)  požadavky na kompatibilitu (společné podmínky pro 10 
totožných PC All-in-one sestav) x 

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávající sítí a programovým 
vybavením provozovaným na Úřadu vlády ČR: x 

PC All-in-one sestavy budou provozovány v síti s 
doménou MS Windows Server 2003, výhledově 2012, 
s koncovými stanicemi uživatelů na platformě MS 
Windows CZ – převážně Windows 7 Professional 
SP1 CZ (64 bitů). Kupující požaduje možnost 
připojení k MS Windows doméně 2003 a 2012 a se 
zajištěním plné kompatibility s provozovaným 
programovým vybavením (Lotus Notes 9.0.x, MS 
Office verze 2010, Symantec Endpoint Protection, 
ASPI, Zoner PhotoStudio, SAP GUI 730, Cisco 
AnyConnect klient, AreaGuard Neo včetně využití 
hardwarových instrukcí Intel AES-NI pro šifrování 
souborů, apod.). ANO  x 

Dodané typy PC All-in-one sestav, včetně všech 
jejich komponent, musí být certifikované pro 
dodávané operační systémy. ANO  x 

U dodávaných modelů mobilní výpočetní techniky 
musí být na stránkách výrobce k dispozici ovladače 
jednotlivých komponent příslušného modelu nabízené 
mobilní výpočetní techniky, a to pro operační systémy 
Windows 7 x64 a Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 
x64. Dále musí být na stránkách výrobce vydaný 
Driver Pack (balíček obsahující všechny ovladače pro 
danou modelovou řadu) a to jak pro Windows 7 x64, ANO  x 
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tak i pro Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64. 

Výrobce výpočetní techniky musí u nabízené techniky 
podporovat Enterprise Deployment prostřednictvím 
MDT 2013 nebo SCCM 2012, a k tomu musí být 
volně dostupná příslušná dokumentace. ANO  x 

Operační systém musí být dodaný v české lokalizaci. ANO x 

Dále je z důvodu ochrany minulých investic nezbytný 
provoz kancelářských aplikací MS Office 2010 CZ pro 
Windows, jejichž licence má zadavatel k dispozici pro 
potřeby všech koncových uživatelů, a to v souladu 
s licenčními podmínkami. ANO  x 

3.2 Prohlášení o spln ění technických podmínek 

Prodávající prohlašuje, že: 
 

• nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 této 
smlouvy a  

• nabízené PC All-in-one sestavy dosahují minimální hodnoty výkonu 200 bod ů v testu 
technických a výkonových parametrů SYSmark 2007 Preview Rating (konfigurace pro 
test: Windows 7 Professional CZ (32 bit) bez instalace dodatečných HW ovladačů). 

3.3 Prohlášení o spln ění environmentálních požadavk ů  

Prodávající prohlašuje, že ke dni podání nabídek předmět nabídky splňuje níže uvedené 
standardní (povinné) požadavky v souladu s „Pravidly uplatňování environmentálních požadavků 
při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“ dle usnesení vlády ČR ze 
dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání 
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. 

a) Všechny výrobky splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky. 

b) Všechny výrobky splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES 
ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízení (RoHS Directive) transponované zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. 

c) Všechny výrobky splňují nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon 
stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.eu-
energystar.org. 

d) Osobní počítače jsou navrženy tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť; 
byla umožněna výměna pevného disku a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi 
počítač vybaven. 

e) Podsvícení LCD monitorů neobsahuje v průměru více než 3,5 mg rtuti na lampu (tento 
požadavek se nevztahuje na monitory/obrazovky s viditelnou úhlopříčkou delší než 40 
palců (101 cm)). 

f) Deklarovaná hladina akustického výkonu (re 1 pW) osobních počítačů podle odstavce 3.2.5 
normy ISO 9296, měřená v souladu s normou ISO 7779, nepřekračuje: 

a. 4,0 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 40 dB(A)); 

b. 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá 45 dB(A)). 
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g) Snadná demontáž 
• spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí běžných nástrojů a jsou co nejvíce 

normované; 

• plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné označení materiálu v souladu  
s normou ČSN EN ISO 11469: 2000. Protlačované plastové materiály  
a světlovodných plochých zobrazovacích jednotek jsou z tohoto požadavku vyňaty; 

• plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze slučitelných polymerů kromě krytu, který 
může obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných polymerů. 

 


