
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a nás|edujÍcĹch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
zastoupená: Ing. Michal Schäfer, Ing. Jozef Klačan, na základě plné moci
SIdlo: Třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8573

dále jen ,,prodávaj/c/")

a

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
zastoupené: RNDr. Petr Koiš, Ph.D, ředitel
sIdlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
lČ:
DIČ

(dále jen ,,kupuj/c/")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

prodávající se zavazuje dodat kupujicimu roční užívaci práva programových produktů
společnosti Microsoft Corporation specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součásti této
smlouvy (dále jen ,,předmět koupě"), v souladu s podmínkami mu|ti|icenčního programu
Microsoft Open Value Subscription - Education Solution, a kupujÍcÍ se zavazuje předmět koupě
převzít
a zaplatit za něj prodávajichnu dohodnutou kupní cenu, to vše za podmínek dle této smlouvy
a v souladu s podmínkami mu|ti|icenčniho programu Microsoft Open Value Subscription -
Education Solution.

1. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že má právo prodávat a dodávat licence programových produktů
společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčnIho programu Microsoft Open Value
Subscription - Education Solution produktů Microsoft

2. Předmět koupě je určen pro užívání kupujÍcÍho.

3. Cena je stanovena na 1 rok v závislosti na počtu pedagogických pracovníků.

Článek II.
Kupní cena

2.1

2.2

Kupní cena předmětu koupě je uvedena v přIloze č. 1 této smlouvy. Cena je stanovena po
dobu platnosti licenci na 1 rok.

Celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy je sjednána
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH celkem 98 992,00 KČ



DPH 21% 20 788,00 Kč
Cena celkem VC. DPH 119 780,00 Kč
(slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých)

Sjednaná kupní cena platí pro místo plněni v sIdle kupujÍcÍho Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov,
v termínu plněni dle této smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu
koupě spojené. Celkovou kupní cenu lze překročit pouze v případě zvětšení rozsahu zakázky oproti
rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek Ill.
Platební podmínky

Po řádném splnění dodávky předmětu koupě dle této smlouvy vystaví prodávajÍcÍ kupujícknu daňový
doklad (fakturu) na celkovou kupní cenu včetně DPH dle článku ||. této smlouvy. Daňový doklad musí
mít náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost daňového dokladu je sjednána 30 dni od
jeho doručení kupujichnu.

Článek IV.
Termin plnění a dodací podmínky

4.1

4.2

4.3

Oprávněný zástupce kupujíciho potvrdí na webových stránkách Microsoftu správnost údajů
ve formulářích mu|ti|icenčniho programu Microsoft Open Value Subscription - Education
Solution nejpozději do 22. 12. 2018.

prodávajÍcÍ je povinen dodat kupujícknu předmět koupě s účinnosti od 1. 1. 2019 nejpozději
do 19. ledna 2019 spolu s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují.

Místem plnění dodávky je sídlo kupujÍcÍho - Havličkova 1223/17, 697 01 Kyjov.

Článek V.
Záruka za jakost a vady zboží

5.1 Záruka se řídí licenčními podmínkami mu|ti|icenčniho programu Microsoft Open Value
Subscription - Education Solution. Místem plnění pro případ uplatnění práva z vadného
plněni bude vždy sídlo kupujíciho Havličkova 1223/17, 697 01 Kyjov, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Po dobu odstraňováni reklamované vady záruční doba neběží.

Článek VI.
Ostatní ujednání

6.1

6.2

6.3

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídI příslušným
ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

Účastnici této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě
a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojuji své elektronické podpisy.

Prodávaj,ici akceptuje veškeré požadavky kupujÍcÍho na rozšÍření nebo zúžení předmětu
koupě. Uprava předmětu plněni musí být sjednána v souladu se zákonem písemným
dodatkem k této smlouvě.



6.4

6.5

6.6

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke
smlouvě, podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků,
zajistí Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace. l dále výslovně souhlasí s
uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informaci o něm.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě

Ve Zlíně, dne

Ing. Michal Schäfer, Ing. Jozef Klačan
na základě plné moci

v Kyjově, dne

RNDr. Petr Koiš, Ph.D, ředitel

prodávajÍcÍ kupující



řiloha č. 1 Specifikace předmětu koupě

Název, PN počet kusů

Office Pro Plus Edu All Lng Licl SA OLV E 1Y Ent, 2FJ-00005 69

Win EDU All Lng Upg/SA OLV E 1Y Ent, KW5-00359 69

WinSvr STD Core ALNG LicSAPk OLV E 1Y 16Lic Acdmc, 9EM-00292 3

WinSvrCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent DvcCAL, R18-03497 69

WinSvrExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc, R39-01107 1

cena Iks bez DPH

738,00 Kč

497,00 Kč

1.364,00 Kč

72,00 Kč

4.717,00 Kč

Celková cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem s DPH:

98 992,00 Kč

20 788,00 Kč

119 780,00 Kč


