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KUPNÍ SMLOUVA

cv. č. smlouvy 6/12/18

uzavřena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 KupujÍcÍ Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veseli nad Moravou,
příspěvková organizace

Se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel:
(dále jen ,,kupující")

Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
Mgr. Alena Kobidová, ředitelka školy
00566438
CZ00566438
Komerční banka, a.s., číslo účtu 7538671/0100
518 322 249

1.2 ProdávajÍcÍ
Se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Tel:
(dále jen ,,prodávajÍcÍ")

Ing. Aleš Svoboda
Karlova 933/7, 614 00 Brno
Ing. Alešem Svobodou
61445789
CZ6304211408
Komerční banka as., Č.Ú.:27-9595000237/0100
542 212 884

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je dodávka a instalace zboží uvedeného v příloze č. 1 a převod vlastnického práva
k tomuto zboží na kupujÍcÍho. KupujÍcÍ se zavazuje převzít zboží za podmínek touto smlouvou sjednaných
a uhradit vzájemně dohodnutou smluvní cenu.

2.2 prodávajÍcÍ je povinen kupujÍcÍmu předat se zbožím doklady:
dodací list (výdejku) - záruční list (v souladu s ČI. V./ 5.1 smlouvy) a souvisejÍcÍ dokumentaci v rozsahu
poskytovaném výrobcem.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Celková cena předmětu smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran a Činí celkem 115.770,- kč
bez DPH, výše 21% DPH 24.312,- KČ, tj. 140.082,- KČ včetně DPH.

3.2 Uvedená cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou, ve které
jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy včetně nákladů
na dopravu na místo určení, pojištěni na místo určení, balného, cla, prohlášeni o shodě, recyklačního
poplatku, apod.

3.3 KupujÍcÍ provede úhradu za plněni veřejné zakázky výhradně v české měně na základě příslušného
daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, vystaveného prodávajÍcÍm.
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Nebude-li takový doklad obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, je zadavatel oprávněn takový
doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Nedílnou součásti daňového dokladu musí být soupis
dodávek (jednotlivých plnění) potvrzený odpovědným zástu pcem zadavatele.

3.4 KupujÍcÍ nebude poskytovat zálohy. Splatnost daňového dokladu je do 14 dnů od jeho prokazatelného
doručení kupujíchnu.

4. Doba, místo a způsob plnění

4.1 Zboží dle článku 2.1smlouvy bude kupujicknu dodáno včetně instalace nejpozději do 20. 12. 2018.
4.2 prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo kupujÍcÍho, tj. Kollárova 1669, 698 01

Veselí nad Moravou. Součásti předáni a převzetí zboží je převzetí dokumentace k této technice dle ČI. 2.2
smlouvy.

4.3 prodávajÍcÍ bere na vědomi skutečnost, že kupujÍcÍ nemá skladovací prostory pro uloženI originá|ních
obalů od dodané techniky a z toho důvodu není povinen tyto obaly skladovat.

5. Záruka za jakost zboží a záruční podmínky

5.1 prodávajÍcÍ poskytuje na dodávku záruku za jakost po dobu uvedenou v příloze č. 1.
5.2 Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného předání a převzetí řádně

splněné dodávky ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.
Pro vyloučení odpovědnosti za vady zboží, platí ustanoveni zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění.

5.3 KupujÍcÍ je povinen předat prodávájÍcÍmu reklamaci zjištěné závady, která je předmětem záruky, ihned
po jejím zjištění na adresu:
Karlova 933/7, 614 00 Brno

5.4 prodávajÍcÍ garantuje, že dodávka ve sjednaném rozsahu odpovídá zejména platným technickým
normám.

6. Smluvní pokuty

6.1 KupujÍcÍ v případě prodlenis placením faktury zaplatí prodávajÍcÍmu úrok z prodleníve výši 0,05% dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

6.2 prodávajÍcÍ v případě prodlení s termínem dodávky zboží zaplatí kupujichnu smluvní pokutu ve výši
0,05% z celkové ceny nedodaného zboží(včetně DPH) za každýi započatý den prodlenís jeho dodáním.

7. Ochrana informací, údajů a dat

7.1 Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavřeni smlouvy všechny informace týkajici se
činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečnosti smluvních
stran jako důvěrné. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana podle § 1730 občanského zákoníku.

7.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrana důvěrných informací se vztahuje na
zhotovitele i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím pÍsemným
souhlasem strany druhé, byt' i k parciálnImu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými
skutečnostmi jinak seznámí.

7.3 Zhotovitel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zhotovitele zavázat tuto třetí osobu, aby
nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to
alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené
právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.

7. 4 Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být'
a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou

případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany
podle této dohody,
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C) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních

předpisů.
7.5 Smluvní strany se zavážují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a Udaje týkajÍcÍ se druhé

smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění souvisejÍcÍ. Veškeré takové
skutečnosti jsou považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství podle § 504 občanského
zákoníku, pokud z platných právních norem ČR, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
nevyplývá jinak.

7.6 Zhotovitel se dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podňejí na realizaci jeho závazků
ze smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, Udajích a datech (osobních Či jiných),
o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní
techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, Udaju a dat, jakož
i dalších vědomosti pro vlastni prospěch zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody.

7.7 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvaji i po skončeni smluvního vztahu.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5.

8.6.

8.7

8.8

8.9

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí Škody na něm přechází na kupujÍcÍho dnem úspěŠného
protokolárního předáni a převzetí díla. Zodpovědnost za zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem
podepsání předávacích dokladů. Vadná dodávka je podstatným porušením této smlouvy.
ProdávajÍcÍ prohlašuje ve smyslu zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, že zboží
nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní4i třetí osoba vůči kupujíchnu nároky plynoucí z právních
vad, prodávajÍcÍse zavazuje škodu tímto vzniklou kupujÍcÍmu bezodkladně nahradit.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a neodkladně informovat o změně údajů týkajIcIch se jejich
identifikace, jakož i ostatních údajů nutných pro plněni dle této smlouvy.
Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona Č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, neboť na podřízenosti této smlouvy obchodněprávní úpravě se smluvní
strany dohodly.
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv, a to
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany si tímto
sjednávájí, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění kupujÍcÍ.
Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných dodatků potvrzených smluvními
zástupci obou stran.
Obě smluvní strany prohlašujI, že tuto smlouvu uzavřely na základě vzájemné dohody, podle své pravé
a svobodné vůle.
Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

v VBrnědne
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Správce rozpočtu:
Ing. Věra Svobodová

ProdávajÍ

Ing. Aleš Svoboda, majitel



Příloha Č.1 V Brně dne: 7.12.2018

"á" topmedia Cenová a technická specifikace
OA a SOU Veseli nad Moravou - Nabídka na projektory

" 0 0 0 0 " , · , · D D 0
. .zárukal

měs.
Dataprojektor včetně držáku na strop do 40 cm délky a včetně plátna 200x200 cm

36 Video a data projektor HITACHI CP-EX303E (EDU)

60 Kompletní dodávka

24 Plátno MW Rollo Premium 200x200 cm(202DPA8002)

ks 1 13 200 Kč 13 200 Kč 2 772 Kč

ks 1 5 500 Kč 5 500 Kč 1 155 Kč

ks 1 3 800 Kč 3 800 Kč 798 Kč

Celkem

Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdálenosti

22 500 Kč

video a data projektor HITACHI CP-AX2505 s
36 ultrakrátkou projekční vzdálenosti včetně (včetně

originálního držáku na stěnu)
ks 1 22 400 Kč 22 400 Kč 4 704 Kč

60 Kompletní dodávka

Celkem

ks 1 3 500 Kč 3 500 Kč 735 Kč

25 900 Kč

Dataprojektor na strop

36 Video a data projektor HITACHI CP-EX303E (EDU) ks 4 13 200 Kč 52 800 Kč 11 088 Kč

60 instalace projektoru ks 4 1 500 Kč 6 000 Kč 1 260 Kč

Celkem 58 800 KČ

Dodávka plátna 180 x 180 cm a instalace na stěnu nad stávajici tabuli společně s projektorem na strop

60 Kom pIetni dodávka ks 1 5 500 Kč 5 500 KČ 1 155 Kč

1024x768 (XGA)3300ANSI, 4.3,vstup HDMI,2x VGA, lx video cinch,audio ,kontrast
15 972 KČ 20000:1,(max.rozlišeni 1600x1200),speciá|nÍ školní projektor s režimem pro interaktivní

tabuli,100% korekce Iichoběžnikového zkresleni, vysoký způsob zabezpečeni =blokování přes
PIN kód, polohové čidlo, lampa 20000 hodin, záruka 36 měsíců i na lampu !

6 655 KČ instalace, instalační materiál včetně konzole 25cm, (HDMI i 230V - 15m),doprava
nástěnné rolovacI promítací plátno pro školní a prezentační účely ,ocelový čtvercový tubus
65/65 mm bílé barvy dle RAL 9016,Slow - Return effect s brzdou - samovolné, pomalé a4 598 KČ bezhlučné navíjeni projekční plochy,povrch plátna Typ D - matně bílý, na texhlni bázi, zadní

strana černá
27 225 Kč

LCD,1024X768 (XGA), 4:3, 2700ANSI,10000"1, 2x HDMI,2x VGA,2xUSB A(1x pro WiFi modul-
přislušentsvi), 1xUSB B,RS-232C,LAN(Rj45)Nýstup lx VGA, kompozitní video,1x audio in, Ix

27 104 Kč audio out, 16W repro, speciální projektor s režimem pro |nteraktlvni tabuli.100% korekce
|ichoběžnjkového zkresleni, vysoký způsob zabezpečeni =blokováni přes PIN kód, polohové
čidlo. hybridní fi|tr,per|oda čGtění 5000hjampa 5000 hodin(běžný režrn)10000 hod (ekorežim),
záruka 36 měsíců i na lampu !

4 235 Kč instalace, instalačni materiál, (HDMI i 230V - 15m)

31 339 Kč

1024x768 (XGA)3300ANSI, 4'3,vstup HDMI,2x VGA, lx video cinch,audio ,kontrast
63 888 Kč 20000:1,(max.rozhšeni 1600x1200).spec|á|ni školní projektor s režimem pro interaktivní

tabuli,100% korekce |ichoběžnikového zkresleni. vysoký způsob zabezpečení =blokováni přes
PIN kód, polohové čidlo, lampa 20000 hodin záruka 36 měsíců i na lampu '

7 260 KČ kompletní instalaci včetně kabeláže HDMI, D-sub(VGA) v délce cca do 15 m

71 148 Kč

24 Plátno MW Rollo Premium 180X180 cm(202DNA8002) ks 1 3 070 Kč 3 070 Kč 645 KČ

6 655 KČ instalace. instalační materiál včetně konzole 25cm, (HDMI i 230V - 15m),doprava
nástěnné rolovací promítací plátno pro školní a prezentační účely .ocelový čtvercový tubus
65/65 mm bílé barvy dle RAL 9016.Slow - Return effect s brzdou - samovolné, pomalé a3 715 KČ bezhlučné navíjení projekční plochy,povrch plátna Typ D - matně bílý, na texhlni bázi. zadní

strana černá
Celkem 8 570 Kč 10 370 Kč

Cena dodávky celkem bez DPH 115 770 Kč
Celkem DPH 24 312 KČ
Cena dodávk¥ celkem včetně DPH

TOPmedia,lng Aleš Svoboda , Kaňova 7 614 00 BRNO, tel . 542 212 884 e-mail cz

140 082 KČ
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