
KUPNÍ SMLOUVA

COMFOR STORES a.s.
se sídlem: Běly Pažoutové 742/1, Brno
zastoupený: Milanem Zbořilem, na základě plné moci
IČO: 26290944
DIČ: CZ26290944
Bankovní spojeni: CitiBank č.ú.:
(dále jen ,,prodávajíci")

a

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veseli nad Moravou, příspěvková organizace
se sídlem: Kollárova 1669, Veseli nad Moravou, PSČ 698 01
zastoupena: Ing. jiřím Vavříčkem, ředitelem školy
IČO: 00566438
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s pobočka Veseli nad Moravou, č.ú.: 7538671/0100
(dále jen ,,kupující")

uzavíraji níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, tuto kupní smlouvu

Předmět smlouvy
1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujicimu a převést na něj vlastnické právo k zboží uvedenému v

příloze Č.1 - položkový rozpočet, která je nedílnou součásti této smlouvy.
2. KupujĹcÍ se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží převzít a zaplatit za jeho dodáni kupní cenu

sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v či. Ill. této smlouvy.

II.

Podmínky plněni předmětu smlouvy
1. prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky a specifikace uvedené v ČI. l. této

smlouvy ve lhůtě do 10 dnů od doručeni podepsané smlouvy prodávajicimu.
2. prodávajicí splní svůj závazek předáním zboží kupujIcimu spolu s dodacím listem, a to v místě

sídla kupujÍcÍho.
3. Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvedené v ČI. ll., odst. 1, je kupujici oprávněn od smlouvy

odstoupit.
4. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujiciho podepsáním protokolu o převzetí zboží ve

smyslu bodu 2 tohoto článku.

Ill.

Cena a platební podmínky
1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce podané do

výběrového řizenI a která byla kupujIcím jakožto zadavatelem výběrového řízeni vybrána jako
nejvýhodnější, a činí celkem bez DPH 191. 640,- Kč, z toho DPH je 40. 244,- Kč, celkem tedy 231.
884,- KČ včetně DPH.

2, Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajiciho, je cenou nejvýše přípustnou a může být
změněna jen v případě změny daňových předpisů.

3. Prodávající vyúčtuje kupní cenu za zboží tak, že předložI fakturu, která musí mít náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Faktura musí být doložena protokolem o předáni a převzetí zboží.

4. Faktura je splatná do 21 dnů od převzetí kupujícim. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře
může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tlm, že ji odešle zpět prodávajÍcÍmu
s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od
doručeni opravené faktury kupujícknu.
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5. Dnem zaplaceni kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsáni kupní ceny z účtu kupujiciho.
6. Prodávajici prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.

IV.

Záruční a servisní podmínky
1. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou. má vady. Za vady se považuje i dodání

jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užíváni zboží.
2. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady

vznikly prokazatelným zaviněním kupujiciho.
3. Záruční lhůta je uvedena u každé položky v příloze Č.1 - položkový rozpočet, která je nedílnou

součástí této smlouvy a začíná běžet ode dne převzetí zboží dle protokolu ve smyslu bodu 11.3
této Smlouvy.

4. Kupujíci je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytečného
odkladu oznámit prodávajicimu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při vynaložení odborné
péče zjistil.

5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající
povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.

6. Vady zboží uplatňuje kupujicí na adrese prodávajÍcÍho.

V.

Sankční ustanoveni
1. V případě prodlení prodávajiciho s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujicimu za

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží. s jehož dodáním je
v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plněni.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury -
daňového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajicimu úrok z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Závěrečná ustanoveni
1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou

smluvních stran řídi příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a ostatních
právních předpisů platných na území České republiky.

2, V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešeni sporu mimosoudním jednáním.
jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo. každá ze smluvních stran má právo
obrátit se na příslušný soud.

3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
a to výhradně písemně ve formě čIslovaných dodatků.

4. Obě smluvní strany potvrzuji, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně. na základě
projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla
ujednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.
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· Produktová nabídka zařízeni

HP 280 G2 MT G4400/4GB/500GB/DVD/1NBD/W10P

Model: HP 280 G2
OperaČní systém: Windows 10 Pro 64
Procesor: Procesor Intel" Pentium" G4400 (3,3 Ghz, 3 M B mezipaměti, 2 jádra)
Čipová sada: Intel" HilO
Pamět':4 GB DDR4-2133 SDRAM (1x4 GB)
pevný disk: 500 GB 7 200 ot./min
Optická mechanika: ŠATA SuperMulti DVD
Grafická karta: Intel" H D 510
RozšiřujÍcÍ sloty: lx slot PCle xI, lx slot pCle x16

sIť: LAN 10/100/1000
Konektory (celkem): 6x USB 2.0 ports, 2x USB 3.0 ports, lx RJ45 network connection, lx Audio Line out, lx
Audio Line in, lx VGA, lx OVI-D

Přední konektory: 2x USB 2.0, lx Microphone/Headphone Combo Jack

Provedení (case): microtower
Počet pozic 3,5": lx
Počet pozic 5,25": lx

Rozměry: 170X358x355 mm (ŠXVXH)

Hmotnost: 6,11 kg
Napájeni: 180 W

Klávesice: Univerzální kabelová klávesnice USB
Myš: Myš HP USB

Rozšířená záruka: HP 3y NextBusOay Onsite DT Only HW Supp

COMFOR STORESa. s., BčjvPažoutové1, Bmo, tel.: +429566626 759
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· Cenová nabídka

Zboží l bez DPH l s DPH l počet l celk. bez DPH celk. s DPH
PC HP 280 G2 střňetou zárukou 7985 9662 24 191640 231884

Cenovou nabídku vypracoval dne 20.7.2016

a.s.©

62"2";44

ky

Strana 3



PLNÁ MOC

Zmocnitel: COMFOR STORES a.s.
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno-komín
IČO: 262 90 944
Společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 3771
jednající předsedou představenstva Ing. Stanislavem Hežou

ocněnec: Milan Zbořil
r.č.
trvale bytem: Libická 15, Žďár nad Sázavou

mocnitel uděluji tímto zmocněnci plnou moc k tomu, aby:

l) Za zmocnitele jednal s jinými subjekty ve věcech veřejných zakázek vyhlášených podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,zákon"),

2) Za zmocnitele jednal s jinými subjekty ve věcech veřejných zakázek malého rozsahu,
které se zákonem neřidl

3) Za zmocnitele podával nabídky v rámci zadávacích řízení na plněni veřejných zakázek
podle zákona i zakázek malého rozsahu, podepisoval listiny související s podáváním
takových nabídek včetně návrhu závazných smluv, které budou součástí takových
nabídek,

Tato plná moc se uděluje ode dne jejího vystaveni do 31.12.2016.
Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv písemně odvolat.

V Brně dne 5.4.2016

C as

In
p nstva

Plnou moc přijímám

V Brně dne 5.4.2016


