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SMLOUVA O KOUPI SERVEROVÉ OPERAČNÍ PAMĚTI A GPU

VÝPOČETNÍHO MODULU

SMLUVNÍSTRANY:

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena: — děkan FEI

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

bankovní spojení: ČSOB a.s.

ČÚ-í “

(dále jen „Kupující“) a

2. Abacus Electric, s.r.o.

se Sídlem: Planá č.p. 2

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1228

zastoupen: _rokurista

IČO: 450 22 828

DIČ: 02450 22 828

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany”)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu S ustanovením § 2079 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník")

|. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat 3 ks serverové operační paměti 3ZGB

2666MHz DDR4 ECC Registered 2RX4, LP(31mm) - Samsung (M393A4K4OCBZ—CTD) a lks GPU výpočetní

modul nVidia GRIDTM Maxwell M60 (4096CudaCores,166B,PC|—E16g3,25loty,300W, přičemž rovněž se

zavazuje k poskytnutí záručního servisu po dobu záruční lhůty, a k dodání dokumentace vztahující se ke

zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné

Obecně závazné právní předpisy (souhrnně dále jen „Plnění“) a rovněž převést na Kupujícího Vlastnická

práva ke všem věcem tvořícím Plnění, přičemž dále je podrobná specifikace Plnění uvedena v příloze č. 1

—Technická specifikace a položkový rozpočet, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. Kupující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Prodávajícímu nezbytně nutnou součinnost při

poskytování Plnění Prodávajícím v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a dále se zavazuje řádně a včas

provedené Plnění převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále

touto Smlouvou. Kupující je oprávněn nepřevzít Plnění, pokud Prodávající nedodá Plnění řádně a včas,

zejména pokud Prodávající nedodá Plnění v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. Plnění má jiné vady.

||. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje provést Plnění dle odstavce 1. článku ||. Smlouvy nejpozději do dne 4.1.2019.

2. Místem Plněníje sídlo Kupujícího, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba.



|||. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA

Celková cena Plnění specifikovaného v čl. II. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena ve výši 128 390 Kč

bez DPH, DPH 26 962 Kč. Celková cena Plnění včetně DPH činí 155 352 Kč (slovy jedno—sto-padesát-pět—

tisíc—tři-sta—padesát-dvě-Koruny české).

Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na cenu Plnění.

Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu — faktury vystavené Prodávajícím bez

zbytečného odkladu po převzetí Plnění. Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Cena Plnění je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury

Kupujícímu.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na vady a jakost dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku

v délce 24 měsíců, přičemž se zavazuje vadu odstranit do 14 po oznámení vady Kupujícím. Pokud vada

nebude odstranitelné, je Kupující oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny. V případě, že pro

neodstranitelnou vadu nemůže Kupující užívat Plnění kúčelu určenému touto Smlouvou, jedná se o

podstatné porušení smlouvy a Kupujícíje oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

IV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V případě prodlení Prodávajícího s provedením Plnění v termínu dle čl. lll. této Smlouvy, zavazuje se

Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. IV.

této Smlouvy za každý i započatý clen prodlení.

V případě, že Prodávající neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené včl. IV. odst. 4 této Smlouvy,

zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý den

prodlení s odstraněním vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou jednotlivou vadu

Plnění.

Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti

s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě

v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.

Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny Plnění.

V. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Kupujícíje rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

- prodlení Prodávajícího s předáním Plnění po dobu delší než 7 dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy,

- prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Plnění delším než 7 dnů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny

Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Kupující na toto prodlení Prodávajícím

písemně upozorněn.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z

odpovédnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před

ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po

zániku účinnosti této Smlouvy.

Xl. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti

plynoucí z této Smlouvy třetí straně

V případě, že vobdobí mezi uzavřením této Smlouvy a předáním Plnění dojde kvýrobě vyšší verze

dodávaného zboží nebo jeho části, může Prodávající po předchozím písemném souhlasu Kupujícího

dodat za podmínek uvedených vtéto Smlouvě Kupujícímu tuto vyšší verzi zboží, a to bez navýšení

celkové kupní ceny, při zachování lhůty předání zboží, při zachování kompatibility zboží sjinými



technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží

původně sjednaného v této Smlouvě.

4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- příloha č. 1 — Technická specifikace a položkový rozpočet

6. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží Kupující i Prodávající po

jednom.   
 



 

Dodavatel :

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2

27001 České BudéJovxce

ICQ: 45022323

DIC: CZ45022323

Zakázka: OV 18 50 29 14

Datum vystavení: 19.11.2018

Příloha č. 1

Technická specifikace a položkový rozpočet

Nabídka

odběratel :

VŠB—TU Ostrava

17. llstopadu 15

703 00 Ostrava—Poruba

IČO: 61939100

DIČ: C261'389100

Způsob platby: Přtkazem

Způsob dopraw: GLS (: ČB)

Číslo poptévk‘”

Forma poptávky: Telefon:-zm

  

 

Podal:

Kód zboží Množství Jednotková Daň % Celk. cena DPH Celková

Název zboží cena bez DPH cena s DPH

PA4 325R—2665-2Rx4-2 .Ks _ 21.00 23 400.00 4 914,00 23 314,00

3265 2666MH2 DDR4 ECC Registered mm, LP(3 1mm), Samsung (M393MK40CBZCTD)

VGN NVI-IóovRL Ks 21,00 104 990,00 22 047.90 127 037,90

n‘v‘idia GRID'” Maxwell Mši) (4096CudaC0res,1668,PCI-E1693.Zslory.3 I w , pasu/rn chlazení, pouze pro výrobu

Autorská odměna - zák. 121/005b 0.00 0,00 0,00

Recyklační poplatak O .00 0 . CID O , DD

Daň % Celkem DPH Celkem s DPH

bez DPH

Základnísazba DPH 0,21 123 390.00 26 961,90 155 351,90

Celkem 128 390,00 26 961,90 155 351,90

Vystavil: Martm Cenek Dne: 29.11.2013

Firma je zapsána v Obchodním rejstřňcu u Krajského soudu v ČB pod spisovou lnačkou oddíl C, vložka 1228


