KUPNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 409 a nasi, zákona č, 513/1991 Sb,, obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
obchodní zákoník).

Smluvní sírany
Prodávající:

CDC Data s*r.o.
se sídlem: Křižíkova 2697/703, Brno - Královo Pole, 612 00
zastoupená: Bc Luboš Strapina - jednáte! společnosti
IČ: 25344609, DIČ: C225344609
Bankovní spojení: KB, a.s., Lú: 19-2035580227/0100

(dále jen prodávající)

Kupující:

Město Břeclav
se sídlem: nám, I . G„ Masaryka 3, Břeclav, 690 81
zastoupená: MUDr, Oldřich Ryšavý-starosta města
IČ; 00283061, DIČ: CZ0028306I
Bankovní spojení; KB,, a.s., č.ú: 19-1832790257/0100
181:519 3 1 1 4 1 8 , 7 3 1 4 2 8 215

(dále jen kupující)

P f e d m ě t s m l o u vy
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Prodávající prodává tímto kupujícímu za dále sjednanou kupní cenu a kupující od prodávajícího kupuje tento
předmět koupě:
Výpočetní techniku dle specifikace v nabídce a položkového rozpočtu, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako
příloha c l ,
Prodávající se zavazuje dodat předmět této kupní smlouvy nejpozději do 10 pracovních ční od podpisu dané
smlouvy. Předáním rozumíme dodání zboží dle přílohy č . l na adresu kupujícího, jenž bude přesně specifikována
před podpisem této smlouvy.
Součástí dodávky jsou jen prače nezbytně nutné k dopravě zařízení na adresu kupujícího, V případě požadavku na
další služby spojené se zprovozněním, je nutné dohodnout ceny za tyto služby.
Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění na adresu: nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit prodávajícímu cenu podle čí. Ill této smlouvy,

Kupní cena
1,

Smluvní strany sjednali za prodej celého předmětu koupě uvedeného v čí. 1 kupní cenu ve výši 124.964,- Kč bez
DPH, DPH 20% činí 24.993,- Kč, celkem včetně DPH 149,957,- Kč,
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.

2.

Celková cena dodaného zboží specifikovaného v či. li, této smlouvy je neměnná, v celkové ceně jsou zahrnuty
veškeré náklady nutné ke kompletní dodávce. Celková kupní cena je stanovena podle cenové specifikace v příloze
č. 1.

IV.

Platehní podmín ky
1.
2.
3.
4.

5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu předmět plnění na základe faktury - daňového dokladu vystaveného
prodávajícím,
V případě nedodržení terminu dodání je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši
0,05% za každý den prodlení.
V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve
výší 0,05% za každý den prodlení
Po potvrzeném písemném předání zboží a služeb dle B. l\ této smlouvy kupujícím, vystaví prodávající fakturu,
která bude obsahovat následující náležitosti:
a) označení faktury a její číslo,
b) označení faktury a její číslo,
o) název, sídlo a adresu kupujícího,
6} název, ssdío a adresu prodávajícího,
z
e) identifikační číslo prodávajícího a kupujícího,
f) předmět plnění,
g) den vystaveni faktury a lhůtu její splatnosti,
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu prodávajícího, na který má být plněno,
i) cena dodaného zboží,
Faktura musí být vystavena v souladu se všemi platnými právními předpisy, fakturu se splatnosti 30ti dní od
vystavení prodávající dodá spolu s potvrzeným dodacím listem na adresu kupujícího.

V.
Dodací pod m írtky
1,
2,
3,

4,

Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v čí. IL této smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo určení specifikované v bodě li, této smlouvy.
O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný předávací protokol (dodací list), jehož obsahem bude
především přesná specifikace zboží, včetně výrobních čísel, datum předání a převzetí a podpisy oprávněných
zástupců obou smluvních stran,
Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k dodání zboží, zejména zajistí
prodávajícímu přístup na místo dodání v předem dohodnutém termínu, prohlédne a převezme zboží bez zjevných
vad,

VI.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboří
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem předávacího protokolu podle či. V odst. 3 této smlouvy,
tj. okamžikem převzetí,
Nebezpečí škody n-g zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího
smlouvy, tj. okamžikem převzetí.

protokolu podle či. V odst. 3 této
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VII,
Záruka za zboží
1.

Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží dle nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záruční doba
začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

2.

Za záruční vady nebudou považovány vady, které byly způsobeny neodbornou obsluhou zařízeni. Odstranění takto
zjištěných závad bude provedeno za úplatu.
Prodávající se zavazuje nastoupit na odstranění závad oznámené objednatelem, na které se vztahuje záruka,
nejpozději ve lhůtě 48 hodin od nahlášení. Oznámení vacl je možno ohlásit telefonicky na čísle +420 538 700 555,
nebo přes systém oprav na adrese opravyxdc.cz [viz HELP-DESK systém), přičemž průběh jednotlivé opravy lze
sledovat v help desk systému na adrese opravy.cdc.cz.
Ustanovením o záruce není dotčena odpovědnost za vady dle § 425 obchodního zákoníku,

3.

4.

Víi
Všeobecná ustanoveni
í.
2.

V ostatních záležitostech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly
a podepsány osobami oprávněnými jednat, ve věcech této smlouvy.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží prodávající jedno
vyhotovení a kupující dá vyhotovení.

4.

Všechny spory vznikající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

5.

V Brně dru

PÍ oclávající
CDC Data srno.
Li bos Strapína jednatel spole-čností

V Břeclavi dne

KUPUJÍCÍ

Město Břeclav
MUDr. Oldřich Ryšavý - starosta

strana 3

Příloha č.l
Cenová a technická specifikace předmětu smlouvy

Esprimo P 2 5 6 0 / E 6 7 0 0 / 4 G B / 5 0 0 G B /
24 měsíců
9 0 0 0 Kč |
10 8 0 0 Kč
S3 bbo h€
DRW/ k!áv.+myš/W7Pro
ESPRIMO Edition P256Q, Microtower, dvoujádrový procesor Intel Pentium E6700 (3,2 GHz, 2MB SLC 1056MHz FSB,
technologies: VT-x), operační paměť 2x 2 GB DDR3 1066MHz, HDD 5006B (SÁTA íí, 7200 rpm), DVD+-RW DL, grafika + LAN
+ audio na základní desce, cipová sada Intel 6 4 1 , 2x USB 2.0 na předním panelu, 4x USB 2.0 na zadním panelu, 2x USB
interní, Ix PCIe 16x; 2x PCI 32bít, audio in / dut, Ix seriál port (RS 232), optická mys s kolečkem, klávesnice K3 400 PS/2
CZ/SK, Windows 7 Profesionál 32~bit * Office 2010 Starter, Recovery DVD W7Pro 32+64 bit, záruka na PC 24 mesřcu On-Sit€
U.
MS Office 2010 Standard

6 měsíců

O 3D5 rve

Fujitsu 2 2 " L22T-3 LED Black 1 9 2 0 x
1080 / 5 M : 1 / Sins / 2 5 0 c d / VGA / DVl

36 měsíců

4 7:

5

/ re pro
e 1..22T-3 LED comes in a 16:9 format with a trendy style. There is no compromise in picture qualify ana energy efficiency, it
is the best choice to get Full HD resolution with office desk space. It is easy-to-use and once it is installed you never have to
adjust it again - proven Fujitsu quality.
Environment-friendly LED technology with unique, high efficient energy savmg solutions like ECO operation mode and ECO
standby
1920 x 1080 high resolution for pin sharp pictures With modern 16:9 format applications
Proven ECO friendliness with TCO Display 5.1, ENERGY STAR* 5.0 and EPEAT silver certificate
EPSON GT-250Q, skener A 4 p i ,
1 2 0 0 x 1 2 0 0 d p i , USB 2,0

15 171 Kč

24 měsíců

15 1"

Profesionální skenování ve formátu A4 pro nejnáročnější použití. Skener Epson GT-2500 představí váš podnik v tom
nejlepším světle. Zaručuje vysokou produktivitu a poskytuje nejlepší řešení v oblasti profesionální archivace a správy
dokumentů.
Skenovací prvek: 6 řádkový snímač CCD
Světelný zdroj: chladná bílá katodová fluorescenční lampa
Optické rozlišení: 1200 x 1200 dpi
Filmový adaptér: Ne
: Rozhraní: USB 2.0
I Rozměry ŠxHxV: 463 x 395 x 200 mm
Podporované operační systémy: Microsoft* Windows 00 98 Second Edítion/Me/2000 Professional/Windows® XP Home
Edition/XP P?oíessional/x64 Mac OS X vlQ.2 nebo vyšší
Standardní záruka 2 roky - servis v servisním středisku.

HP LaserJet PSOlSdn

12 měsíců

9 69BKč\

11638 Ke

23 276 Ke
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