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Kupní smlouva 
 
 

DATECO, s.r.o.    
zapsána:                 v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem  v Praze, spis. zn. C 70664  
se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14 
IČO:  25792032 DIČ: CZ25792032 
zastoupená: Ing. Františkem Faměrou, jednatelem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  159008813/0300 
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“) 
 

a 
 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
zapsána:                 v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem  v Praze, spis. zn. B 1619  
se sídlem:              Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1 
IČO: 45279314 DIČ: CZ45279314 
zastoupená:           Ing. Martin Růžička 
  Ing. Silvie Goldscheiderová 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 
číslo účtu: 41908111/0100 
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků Výběrového  řízení na skeneru Fujitsu fi-7700Scaner (dále jen „výběrové 
řízení“) tuto kupní smlouvu na plnění (dále jen smlouva). 
 
 

I. Předmět plnění 
 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace skeneru a dalších položek, jejichž specifikace co do množství,  
druhu a ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“) a to dle podmínek sjednaných touto smlouvou 
a zadávacími podmínkami výběrového řízení. Předmět plnění bude dodán (včetně instalace) do sídla kupujícího, uvedeného 
v záhlaví této smlouvy.  

 

     Celková nabídková cena  činí 253.357,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena činí 306.561,97 Kč s DPH 
 
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dodaný předmět plnění od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou 

kupní cenu dle podmínek sjednaných touto smlouvou. 
 

II. Kupní cena, platební podmínky 
 

1. Kupní cena předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Ceny jednotlivých položek předmětu plnění uvedené 
v příloze 1 jsou nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění. Kupní cenu lze překročit pouze při prokazatelné 
změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením.  

2. Do kupní ceny jsou zahrnuty i veškeré náklady související s dodáním předmětu plnění, tj. např. doprava až na místo určení.   
3. Kupní cenu za dodaný předmět plnění zaplatí kupující na základě faktury, kterou prodávající doručí kupujícímu a to až po 

řádném předání a převzetí předmětu plnění nebo ji předá spolu s předmětem plnění. Faktury musí obsahovat všechny 
náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, musí dále obsahovat číslo smlouvy a bude k nim přiložena i 
kopie  smlouvy a řádně vyplněného a podepsaného dodacího listu způsobem sjednaným níže v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 
Fakturu může prodávající zaslat i elektronicky. V tomto případě bude objednávka a dodací list přiložen v nascanované podobě.   

4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude kupující oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že prodávající je 
povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet 
doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

5. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu datu v souladu s platnými právními 
předpisy. 

6. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od doručení kupujícímu za 
podmínek uvedených v tomto článku smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem jejího odepsání z účtu kupujícího. 

 
 

III. Povinnosti prodávajícího 
 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět plnění (včetně instalace) za podmínek sjednaných v této smlouvě na svou 
odpovědnost, na své náklady a ve sjednané době, s tím, že samotnou dopravu předmětu plnění kupujícímu a jeho instalaci je 
oprávněn zajistit rovněž způsobilými subdodavateli. Při provádění dodání předmětu plnění (včetně instalace) subdodavatelem 
má prodávající odpovědnost, jako by dodávky poskytoval sám.  

 
IV. Dodací podmínky 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění do 30 dní od podpisu této smlouvy. Prodávající je povinen spolu 

s předmětem plnění předat kupujícímu veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání s předmětem plnění a k jeho řádnému užívání. 
2. Předmět plnění bude prodávajícím předán a kupujícím převzat na základě shodných prohlášení smluvních stran v zápisu o 

předání a převzetí předmětu plnění, kterým se pro účely této smlouvy rozumí dodací list. Na dodacím listu budou uvedené 
skutečnosti o předání a převzetí předmětu plnění; zejména bude obsahovat jeho specifikaci, místo a datum převzetí. Poté ho 
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oprávnění zástupci smluvních stran opatří otisky příslušných razítek a čitelně jej podepíší. Takto opatřený dodací list slouží 
jako doklad o řádném předání a převzetí předmětu plnění.  

3. Okamžikem řádného předání a převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění a 
nebezpečí škody na předmětu plnění. Kupující není povinen převzít předmět plnění či jeho část, která je poškozená nebo která 
jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost předmětu plnění. 

4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění v obalu nebo obalech, umožňující bezpečnou dopravu předmětu 
plnění tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.  

5. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujícímu, tak aby, nebyl předmět plnění 
znehodnocen. 

6. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení 
dodávek.  

 
V. Kontaktní osoby 

 
1. Prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy, její realizace a 

podávání pokynů kupujícímu je: 
 Jméno:   Eva Kopecká 
 E-mail:   kopecka@dateco.cz, vedeni@dateco.cz 
 
 Tel.:   241 400792 
2.  Kupující určil, že jeho oprávněným zaměstnancem ve věcech, které se týkají této smlouvy, její realizace a podávání pokynů 

prodávajícímu je: 
 Jméno:   Petr Jaroš   
 e-mail:   jaros@egap.cz 
 tel.:   728 258 055   
 
3.  Každá ze stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto 

ustanovením. 
 

VI. Záruka za jakost zboží, odpovědnost za vady 
 

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. 
Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek předmětu plnění nebo jeho části, stanovených touto 
smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.  

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět plnění v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, 
které se na předmětu plnění vyskytnou v záruční době. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu plnění, že 
na předmětu plněníneváznou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s dodaným 
předmětem plnění disponovat. 

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jednotlivých položek předmětu plnění po dobu 12 měsíců od řádného 
předání a převzetí předmětu plnění. Po tuto dobu bude předmět plnění způsobilý k užívání a zachová si smluvené resp. 
obvyklé vlastnosti.  

4. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu plnění kupujícím. 
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.  
6. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady předmětu plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující 

uplatní zjištěné vady písemnou formou, na elektronických adresách kopecka@dateco.cz, vedeni@dateco.cz a 
kubes@dateco.cz . Vyzvednutí reklamovaného předmětu plnění Prodávajícím musí proběhnout do 5 pracovních dnů v sídle 
kupujícího. Prodávající je povinen zaslat výsledek reklamačního řízení vč. případného dodání nového předmětu plnění do 5 
pracovních dnů od převzetí předmětu plnění reklamaci, případně zajistí opravu rovnou na místě objednavatele. Reklamační list 
musí být opatřen výsledkem reklamačního řízení, tzn. reklamace uznána či neuznána. Neuznané reklamace musí být 
dostatečně a konkrétně odůvodněny a vrácen reklamovaný předmět plnění.  

 
VII. Sankce 

 
1. V případě prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,01% 

z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení  smluvní 
pokuty až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. 

2. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového 
dokladu.  

 
VIII. Doba trvání, Ukončení smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění smlouvy  v registru smluv.   
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní 

stranou. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého 
strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; na straně prodávajícího zejména jednání porušující 
podmínky a povinnosti prodávajícího uvedené v čl. III, IV. a VI této smlouvy a na straně kupujícího opakované prodlení se 
zaplacením kupní ceny, na které byl kupující prodávajícím upozorněn. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem 
doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. Prodávající je podle této smlouvy povinen předmět plnění zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro 

takový předmět plnění v obchodním styku, popř. způsobem potřebným k uchování a ochraně předmětu plnění. 

mailto:kopecka@dateco.cz
mailto:vedeni@dateco.cz
mailto:jaros@egap.cz
mailto:kopecka@dateco.cz
mailto:vedeni@dateco.cz
mailto:kubes@dateco.cz
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2. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jako právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu, podléhá zákonu č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a souhlasí s 
uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv. 

3. Prodávající prohlašuje, že uzavřená smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by tvořily její obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.  

 
 

 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly, oznámení apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními 

právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této 
smlouvy mezi smluvními stranami, je obecný soud kupujícího.  

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. 
Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
 
 
Příloha č. 1: Cena a popis předmětu plnění   
    
           
V Praze   dne:       V Praze dne:    24.1.2019    
 
 
za prodávajícího:                         za kupujícího: 
 
 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………….. 
 
Ing. František Faměra, jednatel DATECO, s.r.o.   Ing. Martin Růžička, člen představenstva 
       vedoucí Úseku řízení rizik 
       Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
 
 
 
 
       ……………………………….. 
        
       Ing. Silvie Goldscheiderová 
       ředitelka Úseku řízení rizik 
       Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skener Fujitsu fi-7700 s rozšířením záruky 24 měsíců   
 
189.580,- Kč bez DPH      DPH 21 % : 39.811,80 Kč    Cena celkem s DPH: 229.391,80 Kč 
 
 
Kofax  
s povinnou základní zárukou s ovládáním v češtině s rozšířením o software Kofax včetně možného rozšíření o 3 

roky, po jehož dobu jdou bezplatné upgrady na vyšší verze (SUP & UPG ASSUR 3YR) 

 

53.338,- Kč bez DPH   DPH 21 % : 11.200,98 Kč Cena celkem s DPH: 64.538,98 Kč 
 

 
Náklady na zprovoznění zařízení včetně instalace software Kofaxu a zaškolení v místě 
objednatele 
10.439,- Kč bez DPH  DPH 21 % : 2.192,19 Kč Cena celkem s DPH: 12.631,19 Kč 
 
 
 
Celková cena 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
253.357,- Kč bez DPH  DPH 21 % : 53.204,97Kč Cena celkem s DPH: 306.561,97 Kč 

 

 

 
 


