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Kupní smlouva 

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 
jen „smlouva“) 

 

Prodávající:      BRAIN computers, s. r . o. 

Sídlo:         Kalvodova č. p. 1087/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  

Zápis v OR:      Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18524  

 

Oprávněný zástupce:    Dalibor Ježíšek, jednatel společnosti 

IČ:         253 972 65 

DIČ:         CZ 253 972 65 

Bankovní spojení:     Komerční Banka a.s.  

Číslo účtu:        27-1163280267 /0100 

Kontaktní osoba ve věci zakázky:   

Tomáš Ryšavý, obchodní manažer, tel. 599 527 643, email 

tomas.rysavy@brain.cz   

 

Kupující :   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, 

příspěvková organizace 

Sídlo:        Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava, Zábřeh 

Zápis v OR:                  

Osoba oprávněná jednat        

jménem zadavatele: Ing. Jiří Kaličinský, ředitel 

IČ:          00602124 

DIČ:          CZ00602124 

Bankovní spojení :     Fio banka 

Číslo účtu:        2601445821/2010   

Kontaktní osoba ve věci zakázky: Ing. Radim Vajda, manažer pro infrastrukturu, tel. 595 781 541,  

     731 119 404 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající uzavírá smlouvu s kupujícím jako logický krok následující po zadávacím řízení 

veřejné zakázky s názvem „Nákup IT techniky - listopad 2018“ 

2. Předmětem smlouvy je v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Nákup IT 

techniky listopad - 2018“ dodání dataprojektoru, PC, UNIFI. Podrobná specifikace je uvedena 

v Příloze č. 1 – „Technická a cenová specifikace k zakázce“, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží řádně a včas, dle podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

4. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní 

cenu. 

 

 

II. 

Kupní cena 

 

1. Smluvní strany se dohodly na kupních cenách předmětu smlouvy uvedených v Příloze č. 1 

„Technická a cenová specifikace k zakázce“, která je přiložena k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. 
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2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním předmětu 

smlouvy, zejména náklady na dopravu a instalaci spojené s dodáním zboží na místo určené ve 

smlouvě.  

3. Celková cena zakázky bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto: 

 

 

Celková cena bez DPH:              136 830,00 Kč 

DPH 21%:                 28 734,30 Kč 

Celková cena včetně DPH:         165 564,30 Kč 

 

 

III. 

Platební podmínky 

 

1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodání zboží dle objednávky kupujícího 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury.  

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů 

a dále musí obsahovat název veřejné zakázky, tyto údaje uvede kupující v dílčí objednávce. 

3. Prodávající je povinen vystavit fakturu vždy do 10ti kalendářních dnů ode dne dodání zboží. 

4. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení 

kupujícímu. 

5. Veškeré cenové údaje budou vždy uváděny v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré platby 

budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). 

6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 

Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty splatnosti 

s tím, že ji odešle zpět prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší původní lhůta 

splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury kupujícímu běží nová lhůta splatnosti. 

7. Zálohové platby nejsou přípustné. 

8. Cena za zboží je stanovena v souladu s nabídkou prodávajícího, kterou podal jako uchazeč do 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nákup IT techniky - podzim 2018“. 

9. Takto stanovená celková nabídková cena za zboží (uvedená v korunách českých) je konečná a 

pevná a její překročení je možné pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to o částku 

odpovídající této legislativní změně. 

 

 

IV. 

Dodací podmínky 

 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu veškeré zboží na základě uzavřené smlouvy ve lhůtě 

stanovené výzvou veřejné zakázky tj. nejpozději do 31. 12. 2018. 

2. Dodávka výše uvedeného zboží bude provedena do sídla kupujícího tj. Středoškolská 2854/1, 700 

30 Ostrava, Zábřeh. 

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, předat doklady a umožnit kupujícímu nabýt 

vlastnické právo ke zboží. 

4. Prodávající je povinen dodat zboží do místa určeného ve smlouvě bezplatně. 

5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží není zatíženo právy třetích osob. 

6. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží v souladu s touto smlouvou. 
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V. 

Vady a záruka na zboží 

 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží v délce uvedené v Příloze č. 1 – 

„Technická a cenová specifikace k zakázce“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.  Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené: 

- neodborným nebo neoprávněným zásahem do zařízení 

- nedodržením stanovených provozních podmínek 

- mechanickým poškozením 

3.  Záruční doba počíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. 

 

 

 VI. 

Nabytí vlastnického práva 

 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu zboží předáno. 

 

 

VII. 

Servisní podmínky 

 

1. Prodávající se zavazuje provádět bezplatný záruční servis dle délky záruk poskytovaných 

výrobcem. 

2. Závada bude ohlášena na telefonním čísle 596 620 071, případně faxem na číslo 596 624 685 

nebo e-mailem na adresu servis@brain.cz, v pracovních dnech od 8.00 do 16:30 hodin. 

 

 

 VIII. 

Smluvní pokuty (sankce) 

 

1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží dle dílčí 

objednávky za každý i započatý den prodlení s dodáním plnění (zboží) oproti dodací lhůtě 

stanovené ve smlouvě.  

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody převyšující i výši smluvní 

pokuty. 

3. Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu vzniklou kupujícímu vlivem činnosti prodávajícího 

se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícím o 

nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody a její výši prokazatelně písemně 

informován. 

 

 

 IX. 

Závěrečná ustanoveni 

 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze pouze formou písemného dodatku. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a 

začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně 

doručeno druhé smluvní straně. 

3. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, 

zejména zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně. 
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5. Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, 

které má platnost originálu. 

7. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu 

(zejména MPSV, MŠMT, MF, NKÚ, EK, Evropský soudní dvůr), v rámci něhož je zakázka 

hrazena, 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, zákon 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě) a metodickými 

pokyny operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 

8. Prodávající se zavazuje k zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozví při 

plnění veřejné zakázky. 

9. Prodávající se zavazuje při plnění veřejné zakázky dodržet veškeré aktuálně platné právní 

předpisy. 

10. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy, po jejím podpisu oběma stranami, 

na internetových stránkách kupujícího, případně na jiném místě, bude-li k tomu kupující 

povinován. 

 

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace k zakázce  

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 7.12. 2018          V ………….. dne  ............................ 

 

 

 

 

 

 

....................................................         ....................................................     

za prodávajícího              za kupujícího 

Dalibor Ježíšek, jednatel společnosti                            


