
Smlouva na dodávku multifunkčních tiskáren 

392/00641111/2019/NB 
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

se sídlem:   V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 

zastoupený:  Mgr. Jiřím Holým, ředitelem 

IČ:    00641111 

DIČ:   CZ00641111 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 (dále jen „Kupující“) 

 

a 

 

Dragon Internet a.s.  

se sídlem:  Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy 

zastoupený:   Ing. Libor Šotek 

adresa:   Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy 

IČ:    27237800 

DIČ:    CZ27237800 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

email:   

(dále jen „Dodavatel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dodávce nové výpočetní a kancelářské techniky (dále jen „Smlouva“) 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dodávka nových multifunkčních tiskáren v ceně 27 060,00 Kč bez DPH. 

 

II. 

Vyřizování objednávek a dodací podmínky 

 

1. Na základě této smlouvy zašle dodavatel zboží dle specifikace a cenového rozpadu – příloha č. 1 

2. Dodávka bude realizována do 21 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

3. Místem plnění je sídlo Kupujícího - V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk. 

 

III. 

Cena dodávky, fakturace a platební podmínky 

 

1. Celková kupní cena: 27 060 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 5 683 Kč, 32 743 Kč včetně DPH 

2. Cena dopravy včetně balení je zahrnuta v ceně zboží. 
3. Na úhrady spojené s pohybem cen a měnových kurzů nebude brán zřetel. Dodavatel nemá právo 

na jejich úhradu. 

4. Dodavatel vystaví fakturu. Přílohou faktury je Dodací list. 
5. Kupující uhradí platbu do 21 dnů po obdržení faktury, bezhotovostním převodem na účet 

dodavatele. 

6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti 
ji vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta 



splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury. Kupující 

neposkytuje zálohy. 

 

IV. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že Prodávající bude v prodlení proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku II. 
této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní 

ceny za každý, i započatý den prodlení.  
2. V případě, že Prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve sjednané době, je 

Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení s odstraněním, za každý započatý den 
prodlení. Pokud Prodávající neposkytne Kupujícímu záruční servis ve lhůtě uvedené v článku VI. 

odst. 2, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý 
započatý den prodlení s poskytnutím záručního servisu, maximálně však do výše Kupní ceny 
plnění dle této Smlouvy. 

3. Pokud Kupující neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě Kupní cenu, je povinen uhradit 
Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.  

4. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany. 
 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Povinností kupujícího je odebrat zboží řádně dodané na základě objednávky a zaplatit dodavateli 

za odebrané zboží. 
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednaném množství, termínu a ceně. 
3. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených záručních podmínek. 

 

VI. 

Záruční podmínky, jakost zboží 
 

1. Na dodané zboží se poskytuje záruční doba v délce nejméně 24 měsíců. Po tuto dobu bude zboží 
použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu 

odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání. 
2. Pro vybrané části dodávky (notebooky dle specifikace) bude poskytnuta záruka NBD on site 

v délce 36 měsíců (pokud je výrobcem tento typ záruky poskytován). 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a s obsahem Smlouvy, který je projevem 
jejich svobodné vůle, souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Vztahy účastníků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona a obchodního zákoníku.  
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny 

smírnou cestou. V případě, že dohoda nebude sjednána, bude spor předložen věcně a místně 
příslušnému soudu. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, každý z účastníků obdrží jedno 

vyhotovení.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 



6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

7. Smlouvu v registru smluv uveřejní Kupující. 
 

Příloha č. 1: technická specifikace a položkový rozpočet 

 

V Nymburce dne 10. 7. 2019    V Kosmonosích dne 12. 7. 2019 

 

 

 

…………………………………………………………   ……………………………………………………………. 

Mgr. Jiří Holý      Ing. Libor Šotek 

  



Příloha č. 1 

 

 

V Nymburce dne 10. 7. 2019     V Kosmonosích dne 12. 7. 2019 

 

   ……………………………………………………………. 

Mgr. Jiří Holý      Ing. Libor Šotek 

 


