
  

KUPNÍ SMLOUVA č. j.: HSKL-1293/2019-ÚE 

systémové číslo NEN: N006/19/V00009228  

evidenční číslo zakázky: Z2018-021810 

 

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami  
 

Prodávající: 
DATECO, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 
70664 
Forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14 
Provozovna a doručovací adresa: Nuselská 50, 140 00 Praha 4 
IČO: 25792032, DIČ: CZ25792032 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Číslo účtu:  
Statutární orgán (jednatelé): Ing. František Faměra, Ing. Pavel Rysula 
Doručovací adresa: DATECO s.r.o., Nuselská 50, 140 00 Praha 4 
Kontaktní osoba:  mobil  
Telefonní spojení: , Faxové spojení:  
Elektronické adresy: , , , 

 
ID schránky: 46qx6ym, Typ schránky: Právnická osoba, URL domov.stránky: 
www.dateco.cz  
(dále jen „prodávající“)  

a 

 

Kupující: 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
 
se sídlem:    Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno 
zastoupen: plk. Ing. Miloslavem Svatošem,  

ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou  
IČO: 70885371 
DIČ:    CZ70885371 – není plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1 
číslo účtu:    
ID DS:   dz4aa73 
kontaktní osoba:   
tel.:     
e-mail:    
 
(dále jen „kupující“)  
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I. 

Úvodní ustanovení 
Tato kupní smlouva (dále též „smlouva“) byla smluvními stranami 
uzavřena na základě RÁMCOVÉ DOHODY na dodávky výpočetní 
techniky na rok 2018 a 2019, č. j.: MV-58788-75/VZ-2018 uzavřené dne 
24. 10. 2018 (dále jen „rámcová dohoda“).  

II. 

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále též „VT“, 
„předmět plnění“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 
smlouvy.  

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. 
této kupní smlouvy. 

III. 

Kupní cena 

1. Cena je stanovena ve výši  801 641,50 Kč bez DPH 

DPH 21%     168 344,72 Kč 

CELKEM     969 986,22 Kč s DPH 

Cena celkem slovy s DPH 21%:  
„DEVĚTSETŠEDESÁTDEVĚTTISÍCDEVĚTSETOSMDESÁTŠET korun 
českých a DVACETDVA/100“ 

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou 
považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující 
poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně 
dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně 
neuvedených. 

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě 
změny sazby DPH.  

IV. 

Doba a místo plnění 
Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění je sídlo kupujícího na 
adrese Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno. 

V. 

Všeobecné dodací podmínky 

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím 
kupujícím a podpisem předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného 
odpovídajícího dokladu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. 
Jedno vyhotovení předávacího protokolu (dodacího listu) či jiného 
odpovídajícího dokladu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude 
předáno prodávajícímu. 
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2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je 
oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí 
ustanoveními § 2121 a násl. OZ. 

VI. 

Dodací podmínky 

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží: 
a) předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad se seznamem 

výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení, 
b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným 

názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení 
(například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, 
multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT) 
a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je 
dodáván. 

2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – 
samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně 
návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží 
převzít. 

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci 
k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít. 

4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části 
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě (pouze 
pokud dodané zařízení nebylo součástí nabídky v soutěži o rámcovou 
dohodu). 

5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
VII. 

Platební podmínky 

1. Platba za uskutečněnou dodávku zboží bude provedena bezhotovostním 
platebním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 
prodávajícím do 5 pracovních dnů po řádném předání a převzetí zboží 
kupujícím. Prodávající doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujícího, 
popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle 
usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf na e-mailovou adresu: 

 z e-mailové adresy prodávajícího: 
 nebo do datové schránky kupujícího. 

2. Přílohou faktury (daňového dokladu) bude oběma smluvními stranami 
podepsaný předávací protokol (dodací list) či jiný odpovídající doklad 
potvrzující, že dodávka byla dodána kupujícímu v požadovaném množství 
a kvalitě. 

3. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez 
DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením. 

4. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH 
s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.  
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5. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
údaje uvedené v § 435 OZ a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích. 

6. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení kupujícímu. Fakturační adresa je sídlo kupujícího. 

7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné 
finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

8. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné 
správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve 
smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto 
nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle 
ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.  

9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit 
prodávajícímu bez zaplacení takovou fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu 
(dodacího listu) či jiného odpovídajícího dokladu, obsahuje jiné cenové 
údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto 
údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je 
povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu 
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
kupujícímu.   

10. Platba bude realizována v Kč na základě prokazatelně doručené faktury. 

11. Zálohové platby kupující neposkytuje. 
12. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

VIII. 

Záruka 

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboží v délce: na 
sestavy PC a monitory – 5 let (60 měsíců) a na ostatní příslušenství a 
zařízení minimálně 2 roky (24 měsíců). 

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

IX. 

Vady 

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle 
Přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných 
v této kupní smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodanou 
VT převzít a zaplatit kupní cenu. 

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se 
o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich 
zjištění. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího formou e-mailové 
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zprávy na elektronickou adresu: ; prodávající je povinen 
přijetí zprávy kupujícímu potvrdit. 

3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT 
již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy 
odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí 
prodávajícímu. 

4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen 
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení reklamace. 
Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění 
v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje 
prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od 
smlouvy podle odst. 3 tohoto článku. 

X. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 
Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny 
v rámcové dohodě. 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení 

prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. 
IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle 
této kupní smlouvy. 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci 
rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící 
úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

XII. 

Řešení sporů 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.  
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním 

řízení před obecnými soudy České republiky. 

XIII. 

Odpovědnost za škody 

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy 
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.   

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato kupní smlouva se řídí primárně jejími ustanoveními, není-li ujednáno 

speciálně, tak rámcovou dohodou, jinak právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými kogentními ustanoveními OZ. 
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2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými 
dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou 
součástí této smlouvy.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani 
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

5. Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v 
souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. 

6. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou 
smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu 
uveřejní kupující. Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu 
smlouvy včetně údajů chráněných zvláštním právním předpisem (osobní 
údaje, obchodní tajemství apod.). 

7. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními rámcové dohody, 
a pokud rámcová dohoda problematiku neupravuje, příslušnými 
ustanoveními OZ. 

8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět plnění. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze  
 
 

……………………………… 
               prodávající: 
 
Ing. Pavel Rysula, 
jednatel DATECO, s.r.o. 

V Kladně 
 
 
 

………………………………….. 
kupující: 

 
plk. Ing. Miloslav Svatoš  

ředitel HZS Středočeského kraje 
vrchní rada 

Pavel 

Rysula

Digitálně podepsal 

Pavel Rysula 

Datum: 2019.04.16 

12:05:05 +02'00'

Miloslav 

Svatoš

Digitálně podepsal 

Miloslav Svatoš 

Datum: 2019.04.18 

12:56:34 +02'00'
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Příloha č. 1 – Předmět plnění 
 

NEN N006/19/V00009228

Jméno uchazeče: DATECO.sro

Pol. číslo Popis položky Nabízené zboží
Množství 

(ks) 

Cena za j. m. 

bez DPH (Kč)
Sazba 

DPH 

(%)

Cena za j. m.

včetně DPH 
(Kč)

  Cena za 

položku  bez 
DPH (Kč)

  Cena za 

položku  včetně 
DPH (Kč)

1
Počítač stolní Sestava PC 02 + Rozšířená 
servisní záruka 5  let pro Sestavu PC 02 Lenovo ThinkCentre M720s 50

10 995,20 21,00 13 304,19 549 760,00 665 209,60

Počítač stolní Sestava PC 03 + Rozšířená 
servisní záruka 5  let pro Sestavu PC 03 Lenovo ThinkCentre M720s 15

13 388,00 21,00 16 199,48 200 820,00 242 992,20

2 Klávesnice USB Klávesnice USB NATEC 65 73,20 21,00 88,57 4 758,00 5 757,18

3 Myš USB Myš USB NATEC Laser 65
77,40 21,00 93,65 5 031,00 6 087,51

4
Monitor 24 A + Rozšířená servisní záruka 
5  let na Monitor 24 A Philips 243S7EJMB/00

15
2 751,50 21,00 3 329,32 41 272,50 49 939,73

Celková cena předmětu plnění s DPH 21% (uvedena v Kč):

V Praze dne 9.4.2019

Razítko a podpis uchazeče:

Ing. František Faměra, jednatel DATECO, s.r.o

Celkové DPH ve výši 21% (uvedeno v Kč): 168 344,72

969 986,22

Cenová specifikace a typové označení

801 641,50Celková cena předmětu plnění bez DPH (uvedena v Kč):

 


