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Uzavřená dle § 2079 a násl. Občanského Zákoníku 

ˇ Číslo smlouvy prodávajícího:OP00347 
Císlo smlouvy kupujícího: 4400/SDl00025/19 

TranSoft a.s. 
se sídlem: Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice 
lČ: 15770281 
DIČ: CZ15770281 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vl. 329 
jejímžjménem jedná: lng. Luděk Fürst, předseda představenstva 
bankovní spojeni: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice 
č. účtu: 218448190/0300 
telefonní spojení: 

7 7 7 7 7 

E-mail: 
7 A ` 

(dále jen ,,prodávající“)

8 

Město Tábor 
se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 
IČ: 00253014 
DIČ: CZ00253014 
jejímžjménem jedná: Mgr. Václav Klécanda, 1. místostarosta města 
bankovní spojeni: Česká spořitelna, as. 
číslo účtu: 27-701427349/0800 
telefonní spojení: 
E-mail: 
(dále jen ,,kupující“) 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a odevzdat kupujícímu zboží 
v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen 
“předmět koupé”), včetně související dokumentace, a to za podmínek této smlouvy a závazek 
kupujícího převzít zboží a zaplatit za dodané zboží prosté vad sjednanou kupní cenu. 

Článek 2 - Dodání a převzetí zboží 

Prodávající dodá předmět koupě (lze dodat i jednotlivě) do sídla kupujícího - Žižkovo náměstí 
2, 390 01 Tábor, a to v termínu nejpozději dle článku 4.2. 
Prodávající sdělí kupujícímu přesný termín dodání písemné, telefonicky nebo e-mailem 
nejméně 3 pracovni dny před termínem dodání. 
Kupující je povinen předmět koupě převzít v souladu s § 2118 Občanského zákoníku. Kupujicí 
je povinen převzetí předmětu koupě prodávajícímu svým podpisem potvrdit na dodací list, S 
uvedením firmy kupujícího a jména osoby, která předmět koupě převzala. 
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Článek 3 - Vlastnické právo 

Nebezpečí Škody na předmětu koupě přechází na kupujícího současně snabytím 
vlastnického práva. 

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího kompletním předáním a převzetím 
zakázky. 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu zaškolení jeho pracovníků pro práci S 
dodaným zařízením dle podmínek běžných pro dodávky tohoto typu zařízení. 

Článek 4 - Kupní cena a termíny plnění 
Cena za předmět koupě činí celkem 344 400 Kč (slovy: třistačtyřicetčtyřitisícčtyřista korun 
českých) bez DPH, částka s DPH činí 416 724 Kč (slovy: ćtyřistašestnácttisíc- 
sedmsetdvacetčtyři korun českých) a je splatná na účet prodávajícího vedený u ČSOB České 
Budějovice, č.ú. 218448190/0300. 

Termín plnění předmětu této smlouvy je do 4 týdnů od nabytí účinnosti.. 

Daňový doklad bude vystaven po dodání a převzetí celého plnění zakázky a v souladu se 
Zákonem O DPH č.235/2004 Sb. v platném Znění a bude obsahovat tyto náležitosti: 
- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, lČ, DIČ, 
- číslo daňového dokladu, 
- datum uskutečnění plnění, není-li shodný S okamžikem vystavení daňového dokladu, 
- datum splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- rozsah a předmět plnění, 
- fakturovaná částka, 

- razítko a podpis oprávněné osoby a další náležitosti vyplývající Z ust.§ 28 výše uvedeného 
Zákona, a dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném Znění uveden údaj o 
registraci v obchodním rejstříku. 

Splatnost faktury - daňového dokladu bude stanovena na 21 kalendářních dní od jejího 
doručení kupujícímu. Faktura - daňový doklad se považuje za doručenou třetí pracovní den 
po jejím prokazatelném odeslání. Faktury - daňové doklady se platí bankovním převodem na 
účet druhé smluvní strany. 

Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře - daňovém dokladu může kupující uplatnit do 
konce její splatnosti S tím, že ji odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem 
se Zastaví lhůta splatnosti, kupujícímu běží nová lhůta splatnosti od okamžiku doručení 
opravené faktury - daňového dokladu. 

Článek 5 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě bez vad V dohodnutém provedení a 
v jakosti, která odpovídá účelu k jakému je předmět Koupě určen. 
Prodávající poskytuje tímto kupujícímu na předmět koupě záruku 60 měsíců vsouladu 
S Občanským zákoníkem a podmínkami výrobců, tyto budou uvedeny na dodacích listech 
prodávajícího. 

Počátek běhu Záruční doby je stanoven datem podpisu kupní smlouvy oběma stranami. 
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Kupující je povinen prohlédnout zboží a zjevné a kvantitativní vady je povinen vytknout při 
převzetí zboží. 

Kupující nemá práva Zvadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel svynalożením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající 
výslovně, že věc je bez vad, anebo Zastřel-li vadu lstivě. 

Práva Z vadného plnění upravují §§ 2099 - 2112 Občanského zákoníku. 

Článek 6 - Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy ve smyslu § 2106 Občanského zákoníku. 
Kterákoli smluvní strana může od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana je v 
prodlení s plněním Svých povinností podle této smlouvy a nesplní tyto povinnosti ve lhůtě 60 
kalendářních dní ode dne písemného upozornění na takové porušení povinností. 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost mlčenlivosti, právo na náhradu škody a 
zaplacení smluvní pokuty a úroků Z prodlení. 

Článek 7- Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se řídí českým právním řádem a případné spory Z ní budou řešeny příslušným 
soudem. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá Smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této 
smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto případné 
dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

Prodávající souhlasí se zveřejněním kupní smlouvy dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich skutečné a svobodně vůle. 
Účastníci si Smlouvu přečetli, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuji své 
vlastnoruční podpisy. 

Prılohy ke smlouvě: 
Prıloha č.1 - technická specifikace předmětu koupě 

: až 

V Ceských Budějovicích dne: 19. 6. 2019 V Táboře dne: ” 

Za prodávajícího“ " ' “ Za „kupujícího 

Tx-ansøfl a.s. Mèslø Táb r 
` ˇ 

ŠÍĚ
l‰ 33 

předseda představenstva TranSoft a.s. 
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vr Prıloha č.1 technická specifikace předmětu koupě 

PC OptiP|ex 7060 Small Form Factor 

komponenta Specifikace - hodnoty 
pľ0C€SOI` CPU Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHZ/65W) 
operační paměť 8GB, DDR4, volné 2 sloty pro rozšíření RAM 
pevný disk 256GB, SSD, možnost osazení druhým HDD 
optická mechanika DVD-RW rozhraní SATA 
grafická karta integrovaná Intel HD Graphics 630, S podporou standardů DirectX 12, OpenGL 

4.4, možnost pro připojení 2 LCD 
síťová karta integrovaná Intel 1219-LM Ethernet, rychlost 100/1000 Mbit/s, R145, PXE, Wake 

on LAN 
Zvuková karta + repro integrovaná Waves Maxx Audio , intemí reproduktor 
P01Ty„ 510W 10x vnějších USB portů (4x USB vpředu Skříně, Z toho 2X USB 3.1), 2x 

Disp1ayPort, vstup pro Sluchátka a mikrofon, RJ45, rozšiřující slot PCIe X16, 
rozšiřující slot PCIe X4 

Zabezpečení integrovaná technologie TPM 2.0 
managômânľ počítač podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, 

jenž je aktuálně nainstalován 
operační systém Microsoft Windows 10 Pro, CZ, 64bit 
šasi provedení umožňující bez nástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům 

počítače, možnost uzamčení skříně, provedení typu Small Form Factor ~ SFF, 
Sířka: 9,26 cm (3,7"), 2. Hloubka: 29,2 cm (1 1,5") 3. Výška: 29,0 cm (1 1,4") 

Zdroj 200W S účinností 85% 

Monitor DELL Professional P2219H 

konfigurace požadované hodnoty 
velikost uhlopříčky 22“ (širokoúhlý) 
nativní rozlišení 1920 X 1080 
kontrastní poměr 1000:] 
odezva Sms 
svítivost 250 ná/mi 
pozorovací úhel 178° (svisle) 178° (vodorovně) 
vstupy DiSplayPort, rozbočovač V těle monitoru pro min.2x USB 
další vlastnosti matný display, výškově nastavitelný stojan, sklopný 

Obě Zařízení jsou nastavena pro připojení do elektrické sítě v České republice. 

Požadavky ke snížení dopadu na životní prostředí: vyhovění normám ENERGY STAR®, splnění 
certifikace EPEAT. 

Klávesnice Dell Multimedia Keyboard CZ - USB, česká, s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 
101 kláves, 

Myš optická Dell- MS116 - optická s kolečkem, USB 
Záruka: 
60 měsíců na sestavu. Zahájení opravy v místě instalace autorizovaným technikem, následující 
pracovní den po nahlášení závady. Servisní podpora garantovaná a Zajišťovaná výrobcem Zařízení. 
Odstranění poruch v rámci Záruční doby, včetně dopravy, je bezplatně. 
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