KUPNÍ SMLOUVA
Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec p. o.
Sídlo:
IČ:
Jednající:

a

Jablunkovská 501, 739 61 Třinec
61955612
Mgr. Ivo Kaleta, ředitel školy (Ing. Magda Nogová, zástupce
statutárního orgánu)

na straně kupující
DLNK s.r.o. se sídlem T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20041
IČ:
26012162
DIČ:
CZ26012162
Jednající:
Bc. David Línek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu:
2800105619/2010
Kontaktní osoba: Ing. Richard Lysek, na základě plné moci
Telefon, email:
+420 603 264 523
na straně prodávající

1.
2.
3.

II.
Základní ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
zákonem č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak podle ust. § 2079.
Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění
k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu ICT vybavení (dále též
„zboží“), a to za podmínek vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
„Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj
zájmového vzdělávání“ a v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 3a) a technické specifikace
(Příloha 3c), která je v příloze této smlouvy, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k němu
a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Předmětem plnění je také
doprava, uvedení do provozu.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytovat kupujícímu na základě
jeho písemné žádosti pozáruční servis, a to po dobu nejméně 5 let od skončení záruky, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1.
2.
3.
4.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, jeho uvedení do
provozu a zaškolení obsluhy. V rámci tohoto procesu bude vytvořený Protokol o zaškolení
obsluhy.
Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek
stanovených touto smlouvou.
Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické vlastnosti a má veškeré vybavení
uvedené v příloze této smlouvy a současně odpovídá legislativě platné v době dodání zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.
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V.
Kupní cena a platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:
A. cena bez DPH

1 008 582,00 Kč

21% DPH
Cena celkem včetně DPH

211 802,22 Kč
1 220 384,22 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých dvacet dva
haléřů.)
2.
3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Součástí kupní ceny je doprava zboží na adresu kupujícího, zaškolení obsluhy a instruktáž,
záruční servis a veškeré další dodávky a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou dodávku
zboží.
Kupní cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen
účtovat kupujícímu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní
strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu
a zaškolení obsluhy a podpisu předávacího protokolu, že zboží bylo předáno řádně a včas.
Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím, povinnost zaplatit je
splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto
náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a
jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu a číslo
smlouvy dle kupujícího. Na faktuře musí být uveden název projektu a registrační číslo
projektu.
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb
(např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
VI.
Termín a místo dodání
Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem a funkcemi dodávaného zboží.
Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
Prodávající je povinen dodat zboží na adresu objednatele, pokud objednatel nestanoví jinak.
Prodávající je povinen dodat zboží do 120 dní od podpisu smlouvy.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zboží (např.
atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a
převzetí zboží v písemné a elektronické podobě.
Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém
množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného doposud
nepoužívaného zboží (nikoliv repasovaného nebo opraveného).
VII.
Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu
Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze této
smlouvy (Příloha č. 3b), příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje
užívání, k němuž je zboží určeno.
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví
v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou
dotčeny.
Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné vady.
Délka záruční doby na zakoupené/dodané zboží se řídí technickou specifikací. Pokud není délka
záruční doby uvedena ve specifikaci pak platí, že délka záruční doby činí 24 měsíců. Po tuto
dobu bude ze strany výrobce/dodavatele poskytnut záruční servis.
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6.

Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží a jeho uvedení do provozu. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost prodávající.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných
pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za
písemné oznámení považuje i prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a
jak se projevuje.
9. Kupující bude vady oznamovat na (doplní prodávající):
E-mail:
havirov@dlnk.cz
Adresu:
Lidická 886/43, 73601 Havířov
10. Při nahlášení vady v záruční době je prodávající povinen nastoupit na odstranění vady do 5
pracovních dnů a tuto vadu pak odstranit do 15 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení
kupujícím. V případě, že se jedná o závadu většího charakteru, dohodnou se smluvní strany
písemně na lhůtě pro odstranění takové vady.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.

VIII.
Odpovědnost za škodu
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
IX.
Sankce
Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý, i započatý, den prodlení. Uhrazením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek
dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne
prodlení.
X.
Vyšší moc
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny
(např. pandemie, vyhlášení nouzového či krizového stavu, zemětřesení, apod.)

2.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné
doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

3.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XI.
Ostatní ujednání
1.

Objednatel vyžaduje, aby prodávající v průběhu plnění smlouvy zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování
délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem
účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany objednatele za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnout
jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi
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2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Dále se prodávající zavazuje k eliminaci
vzniku odpadů. Pokud vzniknou při předání dodávky odpady (např. obalový materiál), uchazeč
se zavazuje k jeho důslednému vytřídění.
Sankce za nedodržení požadavků objednatele uvedených v odst. č. 1 tohoto článku činí 1 000,Kč za každé zjištěné porušení.
XII.
Závěrečná ustanovení
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či
jinak znemožní.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsána
elektronicky. Smlouva je v elektronické podobě uložena na objednatelově profilu zadavatele.
Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení této smlouvy ve formátu PDF.
Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení této smlouvy ve formátu PDF je
důkazem písemné formy této smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a
nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.

8.

Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Státního rozpočtu ČR. Zejména se prodávající zavazuje umožnit všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
spolufinancována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

9.

Kupující je povinen dodržovat následující povinnosti:
a. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
b. každá faktura musí být označena číslem projektu.
c. do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Přílohy smlouvy:
1. Položkový rozpočet (Příloha č. 3a)
2. Seznam poddodavatelů (Příloha č. 3b)
3. Technická specifikace (Příloha č. 3c)

V ………………………. dne:

Ing. Magda
Nogová

Digitally signed by Ing. Magda Nogová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61955612,
o=Základní škola Dany a Emila Zátopkových,
Třinec, příspěvková organizace, ou=86, cn=Ing.
Magda Nogová, sn=Nogová,
givenName=Magda, serialNumber=P524748
Date: 2022.06.09 13:37:02 +02'00'

….....................................................
Kupující

V Havířově dne:

podepsal
Bc David Digitálně
Bc David Línek
Datum: 2022.06.15
Línek
11:30:45 +02'00'
….....................................................
Prodávající
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Rozpočet projektu, Dodavatel DLNK s.r.o.
Poznámka: Celková cena včetně DPH obsahuje kompletní dodávku včetně potřebné instalace a zprovoznění všech zařízení na místě.
Číslo
položky

Popis položky

Počet jednotek
(ks/soubor/komplet/MD)

Cena za jednotku
bez DPH

DPH

Cena za jednotku
s DPH

Celková cena bez
DPH

DPH

Celková cena s DPH

Obchodní specifikace produktu

1

PC (učitelský)

1

48 305,00 Kč

10 144,05 Kč

58 449,05 Kč

48 305,00 Kč

10 144,05 Kč

58 449,05 Kč

PC Premio

2

PC (žákovský)

16

39 045,00 Kč

8 199,45 Kč

47 244,45 Kč

624 720,00 Kč

131 191,20 Kč

755 911,20 Kč

PC Premio

3

UPS

1

5 185,00 Kč

1 088,85 Kč

6 273,85 Kč

5 185,00 Kč

1 088,85 Kč

6 273,85 Kč

APC Back UPS2200VA French

4

Projektor

1

15 420,00 Kč

3 238,20 Kč

18 658,20 Kč

15 420,00 Kč

3 238,20 Kč

18 658,20 Kč

Epson EB-992F

5

Monitor (učitelský)

1

5 875,00 Kč

1 233,75 Kč

7 108,75 Kč

5 875,00 Kč

1 233,75 Kč

7 108,75 Kč

HP E27q G4 QHD Monitor

6

Monitor (16 ks žákovský a 1 ks sekundární učitelský)

17

4 023,00 Kč

844,83 Kč

4 867,83 Kč

68 391,00 Kč

14 362,11 Kč

82 753,11 Kč

HP E24 G4 FHD Monitor

7

Sluchátka

17

126,00 Kč

26,46 Kč

152,46 Kč

2 142,00 Kč

449,82 Kč

2 591,82 Kč

Gembird MHS-03-BKWT

8

Klávesnice

17

197,00 Kč

41,37 Kč

238,37 Kč

3 349,00 Kč

703,29 Kč

4 052,29 Kč

Dell KB216

9

Myš

17

86,00 Kč

18,06 Kč

104,06 Kč

1 462,00 Kč

307,02 Kč

1 769,02 Kč

Gembird MUS-UL-01

10

3D tiskárna - dvojitý extruder (dvě tiskové hlavy)

1

131 668,00 Kč

27 650,28 Kč

159 318,28 Kč

131 668,00 Kč

27 650,28 Kč

159 318,28 Kč

Raise3D Pro2

11

3D tiskárna

1

23 085,00 Kč

4 847,85 Kč

27 932,85 Kč

23 085,00 Kč

4 847,85 Kč

27 932,85 Kč

Prusa i3 MK3S+

12

3D tiskárna

5

9 400,00 Kč

1 974,00 Kč

11 374,00 Kč

47 000,00 Kč

9 870,00 Kč

56 870,00 Kč

Prusa MINI+

13

Notebook

2

15 990,00 Kč

3 357,90 Kč

19 347,90 Kč

31 980,00 Kč

6 715,80 Kč

38 695,80 Kč

HP ProBook 455 G8 Notebook

1 008 582,00 Kč

211 802,22 Kč

1 220 384,22 Kč

CELKEM
V Havířově 17.3.2022
Ing, Richard Lysek

podepsal
Bc David Digitálně
Bc David Línek
2022.06.15
Línek Datum:
11:31:09 +02'00'

Příloha č. 5
Dodavatel doplní dle skutečnosti:
a) doplní informace o svém poddodavateli a přeškrtne bod 2) nebo
b) přeškrtne (vymaže) bod 1

Čestné prohlášení
Seznam poddodavatelů
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila
Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání

Název zakázky:

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč
Obchodní název, jméno:

DLNK s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

T.G.Masaryka 1427
549 01, Nové Město nad Metují

IČ:

26012162

nemá v úmyslu zadat zakázku žádnému poddodavateli
stavební práce budou kompletně zajištěny ve své režii

Osoba oprávněna jednat za uchazeče
Titul, jméno, příjmení:

Ing. Richard Lysek

Funkce:

Systémový integrátor

Podpis, razítko:

Ing. Richard
Lysek

Datum:

17. 3. 2022

Digitálně podepsal
Ing. Richard Lysek
Datum: 2022.06.15
10:57:32 +02'00'

Technická specifikace (Příloha č. 3c)
Číslo položky

Popis položky

1
2
3
4
5

PC (učitelský)
PC (žákovský)
UPS
Projektor
Monitor (učitelský)

6

Monitor (16 ks žákovský a 1 ks sekundární učitelský)

7
8
9
10
11
12
13

Sluchátka
Klávesnice
Myš
3D tiskárna - dvojitý extruder (dvě tiskové hlavy)
3D tiskárna
3D tiskárna
Notebook

Počet jednotek
(ks/soubor/komplet/MD)
1
16
1
1
1

Název produktu

Obchodní specifikace produktu

PC Premio
PC Premio
APC Back UPS2200VA French
Epson EB-992F
HP E27q G4 QHD Monitor

Viz tabulka ,,Žákovské PC Specifikace"
Viz tabulka ,,Učitelské PC Specifikace"
https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-Back-UPS-2200VA-230V-AVR-4-French-outlets/P-BX2200MI-FR
https://www.epson.cz/products/projectors/mobile/eb-992f?productfinder=eb-992f
https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06922720

17

HP E24 G4 FHD Monitor

https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c06922717

17
17
17
1
1
5
2

Gembird MHS-03-BKWT
Dell KB216
Gembird MUS-UL-01
Raise3D Pro2
Prusa i3 MK3S+
Prusa MINI+
HP ProBook 455 G8 Notebook

https://gembird.com/item.aspx?id=11365
https://www.dellstore.cz/dell-kb216-multimedialni-klavesnice-cz-cerna-580-adgp-nggjp/zbozi78721.html
https://www.gembird.com/item.aspx?id=9152
https://www.raise3d.com/pro2-series/
https://www.prusa3d.com/cs/produkt/3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk3s-3/
https://www.prusa3d.com/cs/kategorie/original-prusa-mini/
https://support.hp.com/sk-en/document/c07006088

Žákovský PC
PC skříň
PC zdroj
Základní deska
Procesor
Chladič procesoru
Paměti
Disk
Grafická karta
Operační systém

Fractal Design Define S černá
FSP/Fortron HYDRO GSM Lite PRO 750, 80PLUS GOLD
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
AMD Ryzen 5 5600X
ARCTIC Freezer 34 eSport One
FURY Beast 2x16GB DDR4-3200MHz CL16
SSD M.2 1TB Samsung 980
RTX 3070 8GB GDDR6
MS Windows 11 Pro CZ 64

https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-s/black/
https://www.fsplifestyle.com/en/product/HydroGSMLitePRO750W.html
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B550-PLUS/
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x
https://www.arctic.de/en/Freezer-34-eSports/ACFRE00059A
https://www.atcmarket.cz/detail/32GB-DDR43200MHz-CL16-Kingston-FURY-Beast-2x16GB/686752
https://www.samsung.com/cz/memory-storage/nvme-ssd/980-1tb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v1t0bw/
https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3070-3070ti/
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows11

Učitelský PC
PC skříň
PC zdroj
Základní deska
Procesor
Chladič procesoru
Paměti
Disk
Grafická karta
Operační systém

Fractal Design Define S černá
FSP/Fortron HYDRO GSM Lite PRO 750, 80PLUS GOLD
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
AMD Ryzen 7 5800X
ARCTIC Freezer 34 eSport One
FURY Beast 2x16GB DDR4-3200MHz CL16
SSD M.2 1TB Samsung 980
RTX 3080 10GB GDDR6X
MS Windows 11 Pro CZ 64

https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-s/black/
https://www.fsplifestyle.com/en/product/HydroGSMLitePRO750W.html
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B550-PLUS/
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
https://www.arctic.de/en/Freezer-34-eSports/ACFRE00059A
https://www.atcmarket.cz/detail/32GB-DDR43200MHz-CL16-Kingston-FURY-Beast-2x16GB/686752
https://www.samsung.com/cz/memory-storage/nvme-ssd/980-1tb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v1t0bw/
https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3080-3080ti/
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows11

V Havířově dne 17.3.2022
Ing. Richard Lysek
DLNK s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují
Pobočka Havířov: Lidická 886/43, 736 01 Havířov
IČO: 26012162, DIČ: CZ26012162
http://www.dlnk.cz, havirov@dlnk.cz

