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KUPNÍSMIOUVA
uzavřená podle § ]-746 odst. 2 zák. č.89/2OL2 Sb., Občanského zákoníku

mezi: lnstitutem postgraduá!ního vzdělávání ve zdravotnictví
Se sídlem: Ruská24l2l85, ].00 05 Praha 10

státní příspěvkovou organizacízřízenou MZ ČR
Zastoupená: MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, ředitelem
lČ: OOO23841
DlČ: CZOOO23841O
Bankovní spojení: KB Praha 10, č. účtu 19535101/0].00
(dále jen ,,kupující")

a

Caleum a.s.
Adresa: Na Pankráci I724/L29,140 00 Praha - Nusle
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B,

vložka 18559
lč: 28352363
DlČ: CZ28351363
Bankovní spojení: KB, č. účtu 27-L445O30Z07/OLOO
Zastoupená: Josef Ladra - předseda představenstva
Odpovědný pracovník: Pavel Šrytr
(dále jen,,prodávající"|

Prodávající a kupující uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky DNS
cyklu VZ0O1L825 ze dne 27,05. 2016.

č1.1

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat dle této smlouvy kupujícímu předmět veřejné
zakázkyuvedenévevýzvěkpodánínabídekavPřílozeč. 1(Přílohač. 1-Specifikaceapoložkový
rozpis), dále jen ,,předmět plnění". Nedílnou součástí dodávky je doprava a instalace na místo
určené kúpujícím: lPVZ, Ruská 24t2l85,100 05 Praha

2. Předmět plnění podle bodu 1. je nový, nepoužitý, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným
právním omezením.

3, Všechny komponenty předmětu plnění, na které se vztahují záruční podmínky, budou opatřeny
prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum předáníkupujícímu a
místem, kde bude kupující uplatňovat záručníslužby.

4. Kupujícísezavazuje,žezbožípřevezmeazaplatízanějprodávajícímudohodnutoucenu.



č1.1t

Lhůta plnění
1, Prodávající se zavazuje předmět plnění dodat kupujícímu ve lhůtě do 1,4 dnů od data platnostitéto smlouvY, a to na místo plnění určeném tr. iv. této smlouvy. Nesplnění tohoto požadavku

může být důvodem k odstoupeníod smlouvy ze strany kupujícího.
2, Prodávající je Povinen kupujícího na dodávku předmětu plnění upozornit v dostatečnémpředstihu, minimálně však 3 pracovnídny předem.

3, KuPující je Povinen PoskYtnout prodávajícímu nezbytnou součinnost, kterou po něm lzesPravedlivě PoŽadovat a která je nutná k řádnému předání/převzetí předmětu plnění dle tétosmlouvY, SPlnění dodávkY bude potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnou osoboukuPujícího - Mgr, TomáŠem Havlákem, nebo jeho zástupcem. Tímto okamžikem nabývá kupujícívlastnické Právo k předmětu plněnía přebírá ták nebezpečí škody na předmětu plnění.

čl. ttl
Kupní cena

]" Cena Předmětu Plněníje stanovena dohodou ve výši 64 ooo,- Kč bez DpH. (slovy: šedesátčtyři tisíckorun Českých bez DPH). Celková sazba DPH je ve výši 13 44o,- Kč (slovy: třinácttisícčtyřistačtyřicet korun českých) a celková cena s DPH činí: 77 44o,- Kč (slovy:sedmdesátsedmčtyřistačryřicet korun českých).

2, Cena je koncová, nePřekroČitelná, zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodánína místo Plnění uvedeného v Čl. lV, instalace zboží apřípadné další poplatky např. Rp, pHE apod
3, Cena dle odst, fiohoto Článku je urČena jako maximální, pevná, vzešlá z poptávkového řízení.
4, Jako souČástí této smlouvY bude přiložena vyplněná a podepsaná příloha č. 1 _ Specifikace apoložkový rozpis, která byla součástí podané nabídky.

č1.1v
Místo plnění

]" MÍstem plnění je sídlo kupujícího: IPVZ, Ruská 2412/85, 10o 05 Praha 10. Před dodáním předmětu
smlouvY si Prodávající s kuPujícím dohodne přesné mísio plnění a obsah části předmětu smlouvy.

ó.v
Platební podmínky

]" cena za dodaný předmět plnění dle Článku lll. bude kupujícím uhrazena na základě daňovéhodokladu - fakturY Prodávajícího, kterou je prodávající pávinen vystavit po řádně provedenédodávce předmětu plněnÍ, tj. na základě podepsaného' dodacího listu podle čl. ll., bodu 3.nejpozději do 14 dnů.

2, Platba bude Provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví tétosmlouvy.

3, SPlatnost fakturY je 30 dní od doručenífaktury kupujícímu. Uhrazením se rozumí odepsáníplatbyz ÚČtu kuPujícího. Prodávající se zavazuje nepenalizovat kupujícího, pokud je ve zpoždění súhradou faktury menším než 14 dní po lhůtě splatnosti.
4, Přílohou faktury bude dodací list podepsaný kupujícím - Mgr. Tomášem Havlákem, nebo jeho

zástupcem, jinak nezakládá jeho povinnost platit.
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5. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat vŠechnY náleŽitosti odPovídající

daňovému dokladu podle § 29 zákona č, 235lzoo4 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších pr"opirt,i v prřaoe, z" tattu* nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující

oprávněn zaslat ji u. rr,naů 30 dnů ,pct p,"iJ"ajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení

se splatností; lhůta splatnosti počíná ici"i ,*uu oo opětovnáho zaslání náležitě doplněné či

opravené faktury,

6.PokudbudevokamŽikuuskutečněnízdanitelnéhoplněníuprodávajícíhozveřejněnainformace,
že je nespolehlivým plátcem ore sroo: oJri. u, ,. 

,č. 
235póo4 Sb, o dani z přidané hodnoty v

platném znění, órooavajici strpí, bez uprrtnéni.i.kýchkoli finančních sankcí, odvedení daně

kupujícím . ,in|..ju ,au.rt u 1.n,u" "vsi 
u., JpH. ú,rrraoa DPH bude v souladu s §109 odst, 3 z, č,

235lzoo4Sb. o dani z přidané hodnoty u ftranern znění Provedena za PoskYtovatele jeho sPrávci

daně dle §1O9a zDpH. prodávajícíje pávinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z

tohoto důvodu vznikla. prodávající se zavazuje, z" uu"o. na daňouém dokladu oznaČení

peněžního ústavu-a číslo bankovního-,iei" r",v i",u,r,incn správcem daně a ve prospěch

kterého má být provedena platba. pokud tak neučiní n.no Pot uo Při Provádění ÚhradY jiŽ

uvedený účet nebude uveden u r"gist,u zveřejňovanem s|raucem daně, strpí, bez uplatnění

jakýchkoli finančnicrr sankcí, odvedení daně kupujícím a úňradu závazku jen ve výši bez DpH,

případně i. pouin"n n.y,r.oit tupu.iicímu případňou škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z

důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla,

7.Vpřípaděprodleníkupujícíhosúhradouoduvedenésplatnostifakturymůžepo14dnech
prodávající uptatnit naroŘ na úrok z proJr".i ve výši. o,o? % z neuhrazené částky za každý i jen

započatý den prodlení. platební povinnost kupujícího je splněna dnem odeslání fakturované

částky v plné v,iSi vietně příslušné DPH na účet prodávajícího,

čt. vt
záruka a servis

Na dodávaný předmět plnění (příloha č. 1) této smlouvy, je poskytována záruka, technická

podpora a aktualizac., r.i.ra ,"iináněžet oo termínu převzetí př;dmětu plnění kupujícím, tj, od

podepsání dodacího listu,

po dobu platnosti technické podpory je prodávající povinen zajistit bezPlatný PřístuP kveŠkerým

vydaným aktualizacím software,

3. Záruka dle tohoto článku se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku Činnosti kuPujícího'

zejména:

a)nedodrženímpokynůprodávajícíhočipředpisůvýrobceopoužíváníaúdržběpředmětu
plnění,

b)provedenímsvévolnýchzásahůazměnpředmětuplněnínebonásilnýmpoškozením,

c)nedodrženímpředepsanékvalityelektrickésítěvmístěpřipojeníelektrickýchzařízení,které
jsou součástí předmětu plnění,

d)nedodrženímprovozních,bezpečnostníchnebohygienickýchpředpisů,

e) chybné obsluhy předmětu plnění,

f) neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby,

g)vlivemvyššímoci,tj.zejménapožáru,jinéživelnékatastrofyčijinýchvnějšíchvlivů,

h) nedodržením provozních a technických podmínek.. užití předmětu plnění dle průvodní a

technickédokumentace,kterájesoučástídodávkypředmětuplnění.

L.
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4. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je
prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k okamžitému zajištění nástupu a poskytnutí
záručního plnění i mimo pracovnídny.

5. Servis bude prováděn vždy v místě plněnídle čl. lV. této smlouvy.

čl. vll
Ostatní ujednání

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

2. Prodávajícísouhlasí se zveřejněním veškených náležitostí smluvního vztahu.

čt. vttt.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma smIuvními
stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z něhož každá smluvní strana obdrží po jednom,

4. Obě smluvnístrany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a toto potvrzujísvým podpisem,

1 5 -06- 2N!5
V Praze, dne ........,...

za prodávajícího
Josef Ladra

předseda představenstva

\

.,....i........,...
za kupujícího

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
ředitel

následuje Příloha č. 1 - Specifikace a položkový rozpis, vyplněná uchazečem oYZ a přiložená
k podané nabídce
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Cateu]n

I

Příloha č. 1- Specifikace a položkový rozpočet

Přenosná zařízení s příslušenstvím

Příruční přenosné zařízení o velikosti 8" - 3 ks: Samsung Galaxy Tab Active 8.0" 1280 x

8@/1,5GB/l6GB/BTlWiFi PN : SM_T360N NGAxEz
Parametry splněny: ANO

Operační systém: min. Android 4.4 KitKat nebo vyšší

Procesor: ARM A7, počet jader min. 4

Frekvence CPU: min. 1200 MHz
RAM:min, 1,5GB

Vnitřní paměťi min, 16GB

Paměťové karty: MícroSD (až do 64GB)

Displej: TFT

Úhlopříčka displeje: 8" palce

Rozlíšení: min. 1280x800 pix

Konektivita: min. Bluetooth: BT 4.0 BLE, WiFi: 802,11 alb/gln, MicroUSB 2.0 (1lpin) / a,smm Earjack /
NFc
Výbava: přední kamera min. 1,2 Mpix, zadní kamera min, 3 Mpix, AF, blesk,

Senzory: min. skcelerometr a světelný sensor

GP§: min. GPS a GLONASS

odolnost: min, lP67

Baterie: min.4450 mAh Li-lon

Pohotovostní doba: min. 10hod

Rozměry: max. 214 x t27 x 9,8 mm

popis ks
Cena bez
DPH/lks

celkem bez
DPH

DPH
celkem

celem s
DpH

Samsung Galaxy Tab Active 8,0" 1280 x 800/1,5GB/16GB/BT/WiFI 3 8 710,00 26 130,00 5 487,30 31 617,30

ASUS TP2OOSA-FVO131T N3700/4GB/64GB EMMC/l1,6" H D/Win10 1 8 959,00 8 959,00 1 881,39 10 840,39

Canon i-SEN§YS !BP252dw 2 4 842,00 9 684,00 z033,64 \t7t7,64
Netgear 8x 10/100/1000 Ethernet Switch 10 799,00 7 990,00 1677,9a 9 667,90

Net8ear Sx t0 l $O / LO00 Éthernet Switch 2 616,00 t232,@ 258,72 L 490,72

Logitech kláv. Wireless Keyboard K360, CZ, USB, unifying přijíma 5 960,00 4 800,00 1 008,00 5 808,00

Logitech myš Wireless Mouse M705 nano, stříbrná, unifying přijíma 5 609,00 3 045,00 639,45 3 684,45

Genius Media Pointer 100, UsB presentér 5 432,00 2 160,00 453,60 2 613,60

cena celkem: 64 000,00 13 440,00 77 4É.o,w



Caleum
Hmotnost: max. 395 g

Příslušenstvl: ochranný kryt, stylus

Záruka: min.24 měsíců
1 ks - cena bez DPH ............8.7X0,- Kč

Přenosné zařízení o velikosti !!" - ! ks: A§US TP2OosA_Fv0131T N3700/4GB/64GB EMMC/11,6"

HD/Wanlo PN: TP2Oo§A-FV013!T

Parametry splněnyl ANO

procesor: min. CpU Benchmarks 1900 bodů v testu Passmark CPU Mark {referenČní CPU: lntel@ Quad-

Core Pentium@ N3700 Processor, 1.6 GHz{2M Cache, up to 2,4 GHz)

Operační systém: Windows 10 {64bit)

Operační paměť: min, 4GB na desce (max,4GB)

Paměť: min,64G EMMC
Displej: 11,6", 1366x768, lesklý, dotykov\i, lPS

Grafická karta : integrova ná

Připojitelnost: min, 802.11ac+Bluetooth 4.1 (Dual band)

Čtečka karet; min. Micro SD

USB konektory: min. 1x USB 2.0,\x USB 3,0, 1x USB3.1 Type C (gen 1)

Rozhraní: min. 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x micro HDMl

Váha: max. 1,2 kg s baterii

Roměry: max. 29.9x20.5x1.85 cm

Napájení: min, 33W AC Adapter
Barva: stříbrná

Záruka: 24 měsíců

1 ks - cena bez DPH ...............8.959,- l(č

Tiskárna - 2 ks; Canon i-SENSYS LBPZ§2dw PN: 0281C0O7

Parametry splněny: ANO

Technologie tisku

Laserová černobílá

Formát papíru

Maximálně A4
Rozhraní

LAN, UsB,WlFl

Tiskové parametry

Minimální tiskové rozlišení: 600 dpi

Vstupní zásobník min. 250 listů {možnost rozšířit o zásobník na min, 500ks} a víceúČelový zásobník na

min. 50listů
Výstupnízásobník min, 150 listů

Rychlost tisku černobíle 33 str,lmin Doba tisku prvnístrany (čb tisk} max. 6 s

Zatížení



Cateu]n
Maximální měsíční vytížení 50 000 str,/měsíc

konektivita:

Min. 1x Gigabitolný Ethernet, l"x USB

Vestavěná paměťl min. 512 MB

oboustranný tisk - duplex: ANo (požadován}

Velikostimédií: min, podpora A4, 85, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 1"6K, obálka COM-10, Monarch, DL,

c5, B5(lSO), kartotéční lístek,

Spotřeba: max. 560W

Rozměry {Š x H x V}: max.400 x 380 x 290 mm (s panelem}

Hmotnost: max. 12,5 kg

ovládací panel: praktický 5řádkový displej LCD, 8 indikátorŮ LED, 10 ovládacích kláves

Záruční doba podmínky záruky

Záruka:min, 12 měsíců

1 ks - cena bez DPH....,..........4.842,- Kč

Přepínač 8 port - 10 ks: Netgear 8x 10/100/1000 Ethernet Switch PN: 6S1o8GE

Parametry splněny: ANO

PoČet portŮ: min. 5 auto-speed-sensing UTP ports

Typ přesměrování: Store-and-Forward

Výkon: min, Bandwidth: 10 Gbps (non-btocking}

Forward Rate (10 Mbps port): 14,800 packets/sec

Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/sec

Forward Rate (1oo0 Mbps port): 1,480,000 packets/sec

Latency (100 to 100 Mbps}: 20 ps (max)

Latency (1000 to 1000 Mbps): 10 ps (max)

Packet Buffer Memory: 128 KB Embedded

MAC address database: 4,000

lndikace: stavové LED diody:

Napajení: 12W, 12VDC, 1A adaptér součástí

Normy: IEEE 802.3i 1oBASE_T Ethernet, lEEE 802.3u 1O0BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab,

1000BASE-T Gigabit Ethernet, Honors lEEE 802.1p and DSCP priority tags, Jumbo Frame support

(9,000)

Rozměry: ( šxhxv } max. 95 x 102 x 28 mm

Hmotnost: max.0,30 kg

Specifikace prostředí: Provozní teplota 0 až 50'C, Provozní vlhkost: 10 aŽ 90 % nekondenzující

Záruka: min.60 měsíců
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Cateu]n

Přepínač5poňů-2ks:Netgear5x10110011000EthernetSwitchPN:GSx056E
Parametry splněny: ANO

Počet portů: min. 5 auto-speed-sensing UTP ports

Typ přesměrování: Store-and-Forward

Výkon: min, Bandwidth: t0 Gbps (non-blockin8)

Forward Rate (10 Mbps port}: 14,800 packets/sec

Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/sec

ForwardRate(1000Mbpsport}:1,480,000packets/sec
Latency t100 to 100 Mbps}: 2O ps (max)

Latency (1000 to 1000 Mbps}: 10 ps (max)

Packet Buffer Memory: 128 KB Embedded

MAC address database: 4,000

lndikace: stavové LED diody:

Napajení: 12W, 12VDC, 1A adaptér součástí

Normy:tEEE802.3i].0BASE-TEthernet,lEEE802.3u1ooBASE-TXFastEthernet,lEEE802.3ab,
1000BASE_T Gigabit Ethernet, Honors lEEE 802.1p and DSCP priority tags, Jumbo Frame Support

(9,000)

Rozměry: ( šxhxv ) max, 95 x 102 x 28 mm

;;:ffj:;Tř;,?;'r1,-Í"vozníteplota 0 až 50. c, provoznívlhkost: 10 aŽ 90 % nekondenzující

Záruka: min. 60 měsíců

1 ks, cena bez DPH""""""",6t6,- Kč

Bezdrátová klávesnice cz- 5 ks: Logitech kláv. Wire.ess KeYboard K36o' cz' U'B' unif'ing Přiiíma PN:

920,003090

Pařametry splněny: ANO

Podpora 0S: Windows@ XP, Windows Vistao, Windowso 7, Windowso 10

Rozhraní; USB mini přijímač, Wireless

Napájení: 2ks AA baterie (součástí dodávky)

Rozměry:381mm x 156 mm x 19,5 mm

Funkce:samostatnéklávesynapřehrávaní,oranžornýpotiskspec.funkcí
Barva; černá

Záruka: min.36 měsíců

1 ks, cena bez DPH """"""",960,, Kč
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Caleum
Bezdrátová myŠ - 5 ks: logitech myŠ Wireless Mouse M?05 nano, stříbrná, unifying přijíma pN: 91&
001950

Parametry splněny: ANO

Podpora 0§: Windows@ XP, Windows Vista@, Windowso 7, Windowso 10
Rozhraní: USB mini přijímač, Wireless
Napájení: 2ks M baterie (součástí dodávky}
Počet tlačítek: min. 6

Rozlišení: 1000 DPl

Barva: černá/stříbrná

Záruka: min, 36 měsíců

1 ks - cena bez DPH ...............609,- Kč

Bezdrátová |aserové ukazovátko - 5 ks: Genius Media Pointer 1oo, UsB presentér PN: 3109(E10100
Pařametřy splněny: ANO

Bezdrátová technologie: 2,4 GHz
Rozhraní: USB, pico receiver je možné uložit uvnitř prezentéru
Podpora funkcí: stránkování nahoru/dolů, ESC, laser
Hmotnost: max. 157 g

Rozméry; max, ].0.5 x 3.8 x1.8 cm

Napájení: Baterie 2x AAA
Podpora OS: min. Windows 7lVistalX?
Záruka: min.24 měsíců

1 ks - cena bez DPH ...............432,- Kč

Celková předpokládaná c€na VZ, bez DPH, včetně všech poplatků, instalace a
dopralry na místo plnění:64.000,- bez DPH

Poznámka:

PřekroČení celkové předpokládané ceny bude mít ra následek zrušení veřejné rakázky.

Tato vyPlněná příloha bude součástí smlouvy. Tato celková předpokládaná cena bude uvedena ve
smlouvě.

V Praze, dne 6.6,2016
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