
KUPNÍ SMLOUVA
Č.

uzavřená podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Křižíkova 15, 612 00 Brno
lČ: 00219321
Statutární zástupce: Ing. Milan Chylík, ředitel
Kontaktní osoby: Ing. Štefan Štepník, tel.: email:
(dále jen kupující)

a

COMIMPEX spol. S r.o.
SIdlo: Haškova 153/17, 638 00 Brno
lČ: 46972439
DIČ: CZ46972439
Zastoupená: Dušanem Paroulkem, jednatelem
Kontaktní osoby: Martin Homola, tel.: email:
Zapsána v obchodním rejstříku
(dále jen prodávající)

předmě:4mlouvy

2.1 Prodávající jako vítěz veřejné zakázky ,,Dodávka serveru" se zavazuje dodat kupujícímu hardware
podle technických podmínek (příloha č. 1 kupní smlouvy) a převést na něho vlastnická práva a
kupujÍcÍ se zavazuje zaplatit za toto zboží kupní cenu stanovenou v ČI. III.

KUPNÍ CENA

3.1 Kupní cena za dodané zboží je stanovena na základě podmínek stanovených výběrovým řízením a
činí 179.100,00,- bez DPH, DPH ve výši 21% činí 37.611,00,- Kč.
Celková cena včetně DPH je 216.711,- KČ ( slovy: dvě stě šestnáct tisíc sedm set jedenáct korun

českých)

3.2 Uvedená cena je nejvýše přístupná a zahrnuje i další výdaje spojené s realizací předmětu smlouvy
včetně nákladů na dopravu do místa plnění, nákladů na urrňstěni, instalaci a uvedení zařízenI do
provozu v místě plnění.

3.3 Kupní cenu podle ČI. Ill., bod 3.1 této smlouvy uhradí kupující takto:

· po řádném protokolárním předání a převzetí dodávky na základě prodávajíckn doručené faktury
100 % sjednané ceny

Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujíchnu.
V případě, že tyto doklady nebudou splňovat náležitosti dané příslušnými právními předpisy nebo
budou mít jiné vady v obsahu, je kupující oprávněn je ve lhůtě splatnosti vrátit a prodávajíci je
povinen vystavit doklady opravené. V případě vráceni faktury z důvodů výše uvedených se lhůta
splatnosti stanovi a nová lhůta splatnosti počíná běžet až dnem následujíchn po dodání upravených
daňových dokladů.



3.4 V případě, že
prodávajíchnu
dph za každý

kupujícI nedodrží touto smlouvou sjednanou lhůtu splatnosti, je povinen uhradit
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky vycházející z ceny zboží bez
den nás|edujÍcÍ po uplynutí sjednané lhůty splatnosti.

IV.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Termíny plněni jsou dohodnuty takto:
· termín zahájeni dodávky:
· termín protoko|árního předání zboží:

26.11.2018
do 25.12.2018

4.2 prodávající se zavazuje dodat výše uvedené zboží do sídla kupujicího tj. Integrovaná střední škola
automobi|ní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 15, 612 00 Brno.

4.3 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po jeho protokolárnhn předání a převzetí v místě
plnění, tj. podpisem protokolu o předáni a převzetí oběma smluvními stranami.

Současně s předáním zboží předá prodávajícI kupujíchnu dodací list a záruční list.

V.
ZÁRUKA A SERVIS

5.1 Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí zboží a je stanovena na celý předmět
smlouvy.
ProdávajÍcÍ poskytuje záruku na kvalitu dodaného zboží po dobu 36 měsíců ode dne převzetí plnění
vymezeném v ČI. ll. smlouvy.

5.2 Během záruční doby je prodávajÍcÍ povinen vyřídit neprodleně a na své náklady jakoukoliv řádnou
reklamaci dodaného zboží. Záruční doby na reklamované zboží se prodIužují o dobu počÍnajicí
datem uplatnění oprávněné reklamace a končící odstraněním reklamované vady.
Po dobu záruky zajišt'uje prodávajÍcÍ servis a kontrolu funkčnosti zboží dodaného prodávajíchn v
souladu s touto smlouvou zdarma.

5.3 Prodávající garantuje nástup na odstranění záruční vady nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení.
Termín odstranění reklamované vady bude dohodnut při nástupu podle charakteru vady. Maximální
doba je však do 3 pracovních dnů ode dne reklamace.
Reklamace je nutno uplatnit písemně buď dopisem, nebo na e-mailové adrese prodávajÍcÍho.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 V případě, že prodávajÍcÍ protokolárně nepředá zboží do 1.1.2019 je povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 1% ceny nedodané položky za každý den prodlení počínaje dnem
následujíchn po uplynuti smluvně dohodnutého termínu předáni předmětu smlouvy.

6.2 Nebudou-li ve stanoveném terminu odstraněny vady a nedodělky obsažené v protokolu o předáni a
převzetí zboží, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího úhradu smluvní pokuty ve výši 1%
celkové ceny.

6.3 V případě, že nebudou v záruční době odstraněny vady, je stanovena smluvní pokuta ve výši 1%
celkové ceny.

Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VII.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní vztahy vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy se řIdí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7.2 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. jakákoli změna této smlouvy může být provedena pouze formou písemného
dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

7.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejněni smlouvy v Registru smluv.

7.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Protikorupčním portále Jihomoravského
kraje.

7.5 Strany prohlašujI, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá
jejich pravé vůli, kterou si vzájemně projevily vážně, srozumitelně a zcela svobodně, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V Brně dne: 23. 1'1, V Brně dne 23.11.2018
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