DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA k minitendru č. 66
k rámcové kupní smlouvě na dodávku náhradních dílů a komponentů pro IT ze dne 29. 9. 2016
Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „kupující“)
a
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
zapsaný v Obchodním rejstříku oddíl C 55683 vedeném u Městského soudu v Praze
se sídlem 28.Pluku 458/7, 101 00 Praha 10
zastoupený: XXXXXXXXXXX
IČO: 25623290, DIČ:CZ25623290
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „prodávající“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové kupní smlouvy na dodávku náhradních
dílů a komponentů pro IT tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)
I. Předmět smlouvy
1. Bude-li v této dílčí smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl dílčí smlouvou zvlášť definován, potom bude
mít význam, který mu dává rámcová smlouva na dodávku náhradních dílů a komponentů pro IT ze dne
29.9.2016 (dále jen „rámcová smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc (případně věci), která je
předmětem koupě:
a) Náhradní díly a komponenty pro IT, bliže specifikováno v příloze č. 1 smlouvy, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy (dále také jako „zboží“);
to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě (případně v rámcové smlouvě) a umožnit kupujícímu
nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu na straně druhé.
3. Technický popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.
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II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění a odevzdání zboží je Český rozhlas, Praha, Vinohradská 12 (pokud nebylo smluvními
stranami písemnou formou určeno jinak).
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 6 týdnů od
účinnosti smlouvy. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři
pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.
III. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí 74.848,-Kč (slovy sedmdesát čtyři tisíc osm set
čtyřicet osm korun českých) bez DPH. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány
v souladu s rámcovou smlouvou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje záruku za jakost a veškeré další náklady
prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání,
zabalení zboží).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a
prodávající jeden.
4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla kupujícího.
5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této
smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého
uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom,
jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ
nebezpečí změny okolností.
6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma
smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by
odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku
specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728
a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím
požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
7. Pro případ, že si smluvní strany mezi sebou v rámci jednání o podmínkách návrhu této smlouvy mezi
sebou opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou nabídkou.
8. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn (např. dodatek smlouvy) bude uveřejněna
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a) Českým rozhlasem*
b) druhou smluvní stranou odlišnou od ČRo*
*(škrtněte nehodící se variantu)
v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv druhá
smluvní strana odlišná od ČRo, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez
zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních
ustanovení smlouvy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha č. 1: Seznam zboží formou naceněné tabulky pro výpočet nabídkové ceny
Příloha č. 2: Protokol o odevzdání

V Praze dne

V

Za kupujícího

dne

Za prodávajícího
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PŘÍLOHA č.1 – Seznam zboží formou naceněné tabulky pro výpočet nabídkové ceny

ks zařízení
6 Nabíječka Voltcraft IPC-1L pro NiCd/NiMH AA/AAA
Part No.: Voltcraft IPC-1L
2 Externí HDD 3,5" WD My Book 10TB USB 3.0.
Part No.: WDBBGB0100HBK-EESN
6 Seagate Backup Plus Ultra Slim Titanium 2TB 2.5'' USB 3.0
Part No.: STEH2000200
4 WD My Passport 4TB 2,5" USB3.0, bílý
Part No.: WDBYFT0040BWT-WESN
6 Fenda F&D R25BT, 2.0, dřevěné
Part No.: R25BT
20 HP Mouse X900, optická myš USB
Part No.: V1S46AA
10 NUMARK HF125
Part No.: 203532
1 ASUS SDRW-08D2S-U LITE/DWHT/G/AS, černá USB2.0 Externí
Part No.: 90-DQ0435-UA161KZ
2 Asus XONAR DG PCI 5.1 & Headphone Amp Card
Part No.: 90-YAA0K0-0UAN0BZ
2 MSI GeForce GTX 710 1GD3H LP / PCI-E / 1GB DDR3 / HDMI, DVI
Part No.: GT 710 1GD3H LP
1 PowerCube Extended USB BLUE
Part No.: POW345015
1 PowerCube ORIGINAL BLUE
Part No.: PowerCube ORIGINAL BLUE
4 HP DisplayPort To HDMI 1.4 Adapter
Part No.: F3W43AA
3 PremiumCord Kabel HDMI A - HDMI micro D, 5m
Part No.: kphdmad5
6 PremiumCord Kabel HDMI A - HDMI A M/M 2m zlac. kon.,verze HDMI 1.4
Part No.: kphdme2
1 PremiumCord TP Kabel 4x2,drát UTP Cat6 AWG23,čistá měď 305m
Part No.: sutpd6c3
5 UTP kabel rovný kat.6 (PC-HUB) - 20m, šedá
Part No.: sp6utp20
10 UTP kabel rovný kat.6 (PC-HUB) - 10m, šedá
Part No.: sp6utp10
10 UTP kabel rovný kat.6 (PC-HUB) - 5m šedý
Part No.: sp6utp05
15 UTP kabel rovný kat.6 (PC-HUB) - 3m šedý
Part No.: sp6utp03
15 Samsung EP-DG925UWE USB > microUSB

cena v Kč
cena v Kč /ks celkem bez
bez DPH
DPH
XXX,XX
X XXX,XX
X XXX,XX

XX XXX,XX

X XXX,XX

XX XXX,XX

X XXX,XX

XX XXX,XX

X XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX
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Part No.: 243587
15 Samsung microUSB Datový Kabel 1,5m Black (Bulk)
Part No.: ECBDU4EBE
15 Samsung Type-C Datový Kabel White (Bulk)
Part No.: EP-DN930CWE
4 Datový kabel MCX 014 black + pouzdro EVA

XX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

XXX,XX

X XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

XX,XX

XXX,XX

22 527,00 Kč

74 848,00 Kč

Sazba DPH v %

21

21

Výše DPH v Kč

4730,67

15718,08

27 257,67 Kč

90 566,08 Kč

Part No.: MCXa01
ROLINE HDMI Gold High Speed s Ethernetem (HDMI M <-> HDMI M),
1 zlacené konektory, 20m
Part No.: WD966m4
ROLINE HDMI Gold High Speed s Ethernetem (HDMI M <-> HDMI M),
1 zlacené konektory, 15m
Part No.: WD966m3
ROLINE HDMI Gold High Speed (HDMI M <-> HDMI M), 4K, zlacené
2 konektory, 3m
Part No.: WD966k2
2 Aten UE-2120H USB 2.0 kabel prodlužovací A-AF 12m aktivní, 3 port HUB
Part No.: UE-2120H
10 Nabíječka Samsung EP-TA20EW

10
2
10
1
10
4
6

Part No.: 195161
Originální rychlonabíječka Samsung EP-TA20EBE + micro USB
ECBDU4EBE černá 2A
Part No.: 32306
GP Charge AnyWay 2v1
Part No.: 1604350000
Esperanza EA147K VENUS USB lampička pro notebooky (6 LED), černá
Part No.: EA147K – 5901299910016
Digitus adaptér pro připojení IDE/SATA HDD na USB 2.0
Part No.: 306902
Logitech Keyboard K120 for Business
Part No.: 91105315
PremiumCord USB 3.0 kabel A-A(M/F) prodlužovací 1m
Part No.: ku3paa1bk
PremiumCord Prolužovací kabel USB 3.0 A-A, M/F, 2m
Part No.: ku3paa2bk
Cena celkem bez DPH v Kč

Cena celkem včetně DPH v Kč
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PŘÍLOHA č.2 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ
Český rozhlas
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „přebírající“)
a
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.
IČO: 25623290, DIČ: 25623290
zástupce pro věcná jednání
XXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „předávající“)
V.
1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže uvedeného dne
předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI.
1. Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a
provedení.
2. Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto
důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, které
bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne

V [DOPLNIT]dne

Za přebírajícího

Za předávajícího
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