
KUPNI SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

ČI. 1 Smluvní strany

Kupujicŕ

Sídlo:
zastoupený:
Bankovní spojeni:
IČO:
DIČ,
(dále jen "objednatel")

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková
organizace
Křižíkova 106/15, 612 00 Brno
Ing. Milan Chylík, ředitel Školy

00219321
CZ00219321

prodávajícŕ Amedeo s.r.o.
Sídlo: Svatoborská 428, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Ing. Bohumil Bořecký, mba, jednatel
Bankovnispojenŕ
IČO: 26918650
DIČ: CZ26918650
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44844
(dále jen "dodavatel")

,,Dodávka výpočetní techniky"

ČI. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je řádně provedená dodávka této výpočetnítechniky:

1. Notebook DELL Vostro 3568 15" FHD 15-7200U 8GB 1TB VGA HDMI DVD-RW Windows 10 Pro -
černý

5 ks - nové zboží
2. Notebook HP 250 G6 15-7200U 15,6" FHD CAM 8GB 1TB Radeon 520/2GB DVD-RW WIFI BT
Windows 10 - stříbrný

15 ks - nové zboží, hrazeno z projektu KaPoDav
3. Notebook HP 15-da0000nc FHD 15-8250U 8GB 256 SSD Nvidia DVD-RW Windows 10 - stříbrný

3 ks - nové zboží, hrazeno z projektu KaPoDav
4. PC DELL Optiplex 3050 SF 15-7500 8GB 1TB HDMI DP DVD-RW Windows 10 Pro

2 ks - nové zboží
5. Tablet Leňovo Yoga 3 Pro 10,1" QHD lPS X5-Z8550 4GB 64GB LTE Android 6.0

1 ks - nové zboží
6. Dataprojektor Beng MW612 - 4000lm WXGA HDMI MHL USB

5 ks - nové zboží

Dodávka musí být dodána bez vad ve sjednaném rozsahu.

ČI. 3 Doba, místo, způsob a ostatní podmínky plnění

3.1 Zahájeni plnění: od 15. 12. 2018
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Ukončeni plnění: nejpozději do 31. 12. 2018

3.2 Místo plněni se vymezuje v místě jeho realizace, kterými jsou prostory stanovené kupujÍcÍm.
P

ČI.4 Cena za předmět plněni

4.1 Cena
Smluvní strany se dohodly na této výši kupní ceny:

Cena celkem bez DPH 402.812,00 KČ

DPH 21,0 % 84.590,52 Kč

Cena celkem vC. DPH 487.402,52 KČ

4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných
v době fakturace.

4.3 Smluvní cena je maximálni přípustná a závazná po celou dobu plněni a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do
sjednaného místa plnění).

ČI. 5 Zaplaceni ceny

5.1 KupujÍcÍ neposkytne zhotoviteli zálohy.

5.2 Cena za předmět smlouvy bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí kompletního
předmětu plnění.

5.3 Na dohodnutou platbu vystaví ProdávajÍcÍ Kupujícúmu faktury s připočtením DPH.

5.4 Úhradu faktury provede KupujÍcÍ bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu
dodavatele dle ČI. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručeni
faktury.

5.5 Faktura dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje dodavatele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu

datum vystaveni
datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
_ výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
_ výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby dodavatele
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5.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí
až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucI nese dodavatel (doměření daně správcem
daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznáni, sankce z toho plynoucí).

ČI. 6 Záruka za jakost a záruční servis

6.1 ZáručnIlhůta
prodávajÍcÍ poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců.
Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začíná plynout ode dne úspěšného protoko|árnjho
předání a převzetí předmětu smlouvy.

6.2 V případě vzniku vad vzáručni době bude reklamace řešena na prodejně prodávajÍcÍho,
případně přímo s autorizovaným servisem.

ČI. 7 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1 KupujÍcÍ souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ceny za každý den prodlení s její
úhradou.

7.2 prodávajÍcÍ souhlasí se smluvní pokutou z prodlení v případě nedodrženi termínu ukončení a
předání předmětu plnění dle odst. 3.1., a to ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny celé dodávky
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlenís jejím plněním.

ČI. 8 Součinnost smluvních stran

8.1 Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro dodáni
zboží dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platii v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svých možnosti
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splnění jejich smluvních povinností.

8.3 prodávajÍcÍ se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatření směřujÍcÍ k dodrženi podmínek stanovených smlouvou pro
naplnění smlouvy, k ochraně KupujÍciho před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

ČI. 9 Závěrečná ustanoveni

9.1 Vlastnické právo k předmětu plněni a nebezpečí škody na něm přechází na KupujÍciho dnem
úspěšného protoko|árního předáni a převzetí předmětu plnění.

9.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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9.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými
průběžně čIslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně
potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu
jako smlouva.

9.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v
příslušných údajích, uvedených v ČI. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

9.5 prodávajÍcÍ bere na vědomi, že je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9.6 prodávajÍcÍ bere na vědomi, Že KupujÍcÍ je povinen ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávániveřejných zakázek, a ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené Smlouvy s prodávajícím,
včetně jejich případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny, faktury a případný

seznam subdodavatelů.

9.7 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánitěchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedeni metadat provede zhotovitel, který současně
zajisti, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně.

9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jedno pro objednatele a jeden pro
dodavatele.

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a jako důkaz
připojují své vĹastnoručnÍ podpisy.

V Brně dne 13.12.2018 v Kyjově dne 13.12.2018
Amedeo s.r.o., Svatoborská 428, Kyjov

Ing. Bohumil ořecký, mba
jednatel
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