KUPNÍ

SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní

I.

strany

PRODÁVAJÍCÍ:
Obchodní jméno/název:

M Computers s.r.o.

Sídlo:
IČ:
DIČ:

B. Smetany 206, 380 01 Dačice
26042029
CZ26042029

Zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddíle C, vložce 10669

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

CSOB a.s.
212969008/0300

Zastoupený:

Ing. Michalem Štěrbou, jednatelem

(dále jen „prodávající")

KUPUJÍCÍ:
Obchodní jméno/název:

Město Břeclav

Sídlo:
IČ:

nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
00283061

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka
19-1832790257/0100

Zastoupený:
(dále jen „kupující")

MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
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Předmět

II.

smlouvy

1. Závazek prodávajícího dodat zboží v množství a typu dle technické a cenové specifikace, která
je přílohou č.1 této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Závazek kupujícího se za poskytnuté plnění s prodávajícím včas a řádně finančně vyrovnat za
podmínek stanovených touto smlouvou.

Termín
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

2.
3.

dodání

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy nejpozději do 10 dnů po nabytí
účinnosti smlouvy.
Místem plnění je sídlo kupujícího. Osobou oprávněnou k převzetí předmětu smlouvy za
kupujícího a k podpisu protokolu o předání je: Ing. Jan Malhocký
Prodávající je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit kupujícímu nejpozději 2 pracovní
dny předem, kdy bude předmět smlouvy nebo jeho část dodán/a.
Pokud prodávající splní předmět této smlouvy před termínem plnění sjednaným v bodě 111/1, je
kupující povinen převzít předmět smlouvy i v nabídnutém zkráceném termínu plnění.
Předání předmětu smlouvy nebo jeho části smluvními stranami bude provedeno formou
předávacího protokolu, který bude obsahovat identifikaci smluvních stran, identifikaci a
množství předávaného zboží a bude podepsaný oprávněným zástupcem kupujícího. Zboží
bude prodávajícím předáno s veškerou související dokumentací, příslušenstvím a
licenčními dokumenty, pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované
primárním výrobcem zboží v českém a/nebo anglickém jazyce. Na obalech budou viditelně
označeny jednotlivé konfigurace ve shodě se značením v příloze této smlouvy.
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy nebo jeho části přechází na kupujícího okamžikem,
kdy převezme předmět smlouvy nebo jeho část od prodávajícího dle III/5, nebo - jestliže tak
neučiní včas - v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem smlouvy nebo jeho
částí a kupující poruší smlouvu tím, že předmět smlouvy nebo jeho část nepřevezme.
Jednotlivé části zboží zůstávají ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úhrady celkové
ceny zboží včetně celkové DPH kupujícím prodávajícímu. Po splnění této platební povinnosti
kupujícího, tedy v den následující po dni, kdy kupující předloží svému peněžnímu ústavu
proveditelný, krytý a neodvolatelný příkaz k úhradě celkové ceny plnění, přechází zboží do
vlastnictví kupujícího.
Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy plně funkční, bez dalších dodatečných
nákladů ze strany kupujícího.

Kupní
1.

III.
a způsob

cena

IV.
a platební

podmínky

Celková kupní cena bez DPH na předmět smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta ve
výši 153.908,- Kč s celkovou výší DPH 32.320,68 Kč. Pak celková kupní cena včetně DPH
představuje částku 186.228,68 Kč.
Způsob stanovení kupní ceny, její struktura a cenové specifikace jednotlivých položek
předmětu smlouvy byly smluvními stranami odsouhlaseny v rámci příloh této smlouvy.
Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodávkou předmětu této
smlouvy (zejména cla, dopravy na místo plnění a dalších poplatků).
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4.

Sjednaná cena je kupní cenou nejvýše přípustnou a může být změněna, pouze pokud po
podpisu smlouvy a před termínem dodání dojde ke změnám sazeb DPH.
5. Obě strany jsou povinny změnu sjednané kupní ceny dohodnout písemnou formou dodatku ke
smlouvě.
6. Platební podmínky byly smluvními stranami dohodnuty následujícím způsobem:
6.1 v den dodání veškerého zboží kupujícímu a na základě podepsaného protokolu o předání
odpovědným pracovníkem kupujícího, bude prodávajícím vystavena faktura - daňový
doklad na daný předmět smlouvy ve výši celkové kupní ceny dle odstavce IV/1.
6.2 doba splatnosti faktury vystavené oprávněně prodávajícím byla stanovena na 14
kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
6.3 v případě pochybností bude za datum doručení faktury kupujícímu považován třetí den
následující po datu odeslání doporučeného dopisu s fakturou prodávajícím, tj. třetí den po
datu uvedeném na podacím lístku prodávajícího, potvrzeném poštovním úřadem.
6.4 faktury vystavené prodávajícím musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle
zákona o DPH v platném znění, jinak je má kupující právo odmítnout a požadovat po
prodávajícím opravu. Lhůta splatnosti doplněné či opravené faktury běží znovu ode dne
jejího opětovného doručení kupujícímu.
6.5 dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH je den dodávky veškerého zboží,
resp. poslední položky kupujícímu, tedy den potvrzení předávacího protokolu k dané části
zboží zástupcem kupujícího.
Odpovědnost

V.
za v a d y a z á r u č n í

podmínky

1.

Nad rámec práv kupujícího z vadného plnění, jak jsou upravena v ust. § 2099 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., prodávající poskytuje na zboží dle této smlouvy záruku
za jakost dle ust. § 2113 a násl. v délce uvedené u jednotlivých položek zboží v příloze
6.1, technické a cenové specifikaci. Záruka začíná běžet v den předání předmětu smlouvy
podle bodu III/5 kupujícímu.

2.

Prodávající se zavazuje v záruční době k bezplatnému odstranění vady zboží v místě plnění
nebo zajištění bezplatné dopravy do a ze servisního střediska. Prodávající započne se
servisním zásahem bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy prokazatelně obdrží od
kupujícího písemné oznámení o vadě. Lhůta k odstranění vady činí maximálně 30
kalendářních dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že nebude možné zboží
v dohodnuté lhůtě uvést do bezvadného stavu, zapůjčí bezplatně prodávající na dobu
potřebnou k uvedení vadného zboží do bezvadného stavu kupujícímu zboží obdobných
parametrů. Po dobu zápůjčky není prodávající v prodlení s odstraněním vady.

3.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady zboží jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099
a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán v množství, jakosti a provedení
odpovídajícím technickým podmínkám primárního výrobce a ustanovením této smlouvy.
Prodávající odpovídá za vady zboží, které má v době jeho předání kupujícímu. Za vady, které
vznikly po převzetí zboží kupujícím, zodpovídá prodávající tehdy, pokud jejich příčinou bylo
porušení jeho povinností.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny
neodborným zásahem kupujícího nebo způsobem užívání zboží kupujícím, zejména pokud je
zásah v rozporu s uživatelským manuálem nebo jinými psanými pokyny či doporučeními
primárního výrobce. Odpovědnost prodávajícího za vady taktéž nevzniká, jestliže byly
způsobeny zásahem třetí strany nebo dojde-li k závadě na zboží zásahem vyšší moci.

4.
5.

6.

7.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady, na něž se vztahuje záruka, oznámit
písemnou formou (dopis na adresu sídla prodávajícího, telefonicky ověřený fax na číslo 515
538 498, e-mail na support@mcomputers.cz) prodávajícímu v pracovní dny od 9.00 do
17.00 a poskytnout potřebné podmínky a přiměřenou součinnost při jejich odstraňování.
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8.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro vady, za něž nese
zodpovědnost prodávající.
Sankční

1.
2.
3.
4.

VI.
ujednání

V případě prodlení kupujícího s úhradou oprávněně vystavené faktury může prodávající
požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty z prodlení ve výši 1000,- Kč za každý den
prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží může kupující požadovat na prodávajícím
úhradu smluvní pokuty z prodlení 1000,- Kč za každý den prodlení.
V případě prokazatelně neoprávněné reklamace má prodávající právo požadovat na kupujícím
úhradu prokazatelných nákladů na servisní služby, které mu vznikly ve spojení
s neoprávněnou reklamací.
Uhrazením smluvní pokuty stranou povinnou není omezena výše nároku oprávněné strany na
náhradu škody, zejména(nikoliv pouze) výlohy spojené s uspokojením vzniklé pohledávky v
případě porušení smluvních závazků.
VII.
Závěrečná ujednání

1.

Smlouva vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem. Souhlas
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany,
která jej projevila.

2.
3.
4.

Smlouva nabývá účinnosti a platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Podpisem této smlouvy všechna předcházející ústní ujednání a ústní závazky ztrácejí platnost.
Ukáže-li se po podpisu smlouvy některé její ustanovení jako neplatné, neztrácí smlouva jako
celek platnost. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na novém platném znění problémové
části bez zbytečného odkladu.
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků ke smlouvě,
přičemž za dodatek se považuje to, co je jako dodatek označeno, průběžně číslováno, řádně
potvrzeno a podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro platnost dodatku smlouvy
se vyžaduje dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží prodávající a jedno
vyhotovení kupující.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu a přílohy před jejím podpisem řádně přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

5.

6.

7.
8.

Přílohy:
1. Technická a cenová specifikace
V BřecI

•M-05.-M--

V Brně dne: 2 0 ^ 2 0 1 4

STO BŘECLAV

za kupujícího

za prodávajícího: Ing. Michal Štěrba, jednatel
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Příloha č.l

Technická a cenová specifikace nabídky
Položka

Parametry
Produkt: PC OG business I n t e l
Parametry:
Typ procesoru:

CPU I n t e l ® Core Í7-4770 (3,4GHz) s výkonem 9950 bodů dle
standardu PassMark CPU Mark
Základní deska chipset:
Intel
Grafická karta:
GeForce GTX 770 5 výkonem 6216 bodů dle standardu
PassMark G3D Mark
HDD:
HDD 2x2TB Raid 1 + l x SSD 250GB SÁTA
Optická mechanika:
DVD + - RW
Kapacita operační paměti (v GB): 16 GB DDR3
Síťová karta:
10/100/1000 Mbps ( l x RJ45)

Pracovní stanice + 2x LCD

monitor

Ctečka:
Klávesnice, myš:
Operační systém:
Provedení:
Vlastnosti:

čtečka karet
USB optická myš a USB CZ klávesnice
OEM Windows 7 Pro s licencí na Windows Pro 8.1
Mlcrotower
Vzdálená správa PC nezávisle na funkci OS, RAM nebo HDD.
Zapnutí, Vypnuti, Restart, restart do BIOSu a následná
konfigurace, převzetí myši, klávesnice, monitoru.

Záruka: 36 měsíců v místě instalace.
2 x Monitor LCD:

Úhlopříčka 24", 1920x1080 FulIHD, VGA, DVI-D, DP, USB

Z á r u k a : 3 6 měsíců.

Položka

Počet
kusů

cena za l k s
v Kč bez
DPH

cena v Kč
bez DPH

DPH v Kč

cena v Kč
včetně DPH

Pracovní stanice + 2xLCD
monitor

4

38.477,00

153.908,00

32.320,68

186.228,68

153.908,00- ^32.320,68

186.228,68

Celková cena nabídky

l

green

V Brně dne 28.4.2014
Ing. Michal Štěrba, jed

\

.4

Computers s.r.o.

