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dále jen,,Kupují cí " na straně jedné

a

dále jen jako,,Prodávajici" na straně druhé . Kupují cí  a Prodávají cí  jednotlivě jako,,Smluvní  strana"

a společ ně jako,,Smlurmí  straný'

I . PREDMET SMLOUVY

1. Předmětem Kupní  smlouvy je poří zení  výpoč etní  techniky do uč eben PUl a PU2. Typy a

konfigurace dodané ho předmětu smlouvy souč ástí  pří lohy č .1 kupní  smlouvy

1.1 V dů sledku ukonč ení  vYroby notebooku DELL Dell Inspiron 17 5000 (5770-6aI84) je

lks tohoto notebooku nahrazen za notebook HP ProBook 470 G5 17,3" (4WU86ES).

KUPNI  SMLOUVA

Kupují cí obchodní  akademie Holeš ovice

Sí dlo Jablonské ho 33313, Praha 7 Holeš ovice

IC 6I386626

Osoba oprávněná jednat jmé nem

zadavatele
Mgr. Milena Remeš ová, ředitelka š koly

kontaktní  osoba Mgr. Tomáš  Copko, statutární  zástupce ředitele

E-mai1 info(CI  oaholesovi cq.9Z

Telefon 273132733

Prodávají cí T.S, BOHEMIA a.s

zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m

Ostravě oddí l B, v| ož ka2941

u Krajské ho Soudu

Sí d1o Olomouc, Sladovní , l03/3

Osoba oprávněná jednat jmé nem

dodavatele

Bc. Jaroslav Drajsajtl, nazák| adě pověření

ICo 6230438l

DIC CZ6230438I

Bankovní  spojení Č eská spořitelna

cí slo ú ětu 4I7905210800

kontaktní  osoba petr poláč ek

Telefon /  Fax 58515744l

E-mail ppolacek(9tsbohEmi a.97
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2.

J.

4.

U tohoto notebooku je provedeno rozš í ření  HDD na identickou sPeciť rkaci

s nahrazovaným DELLem a rozš í řena zárukana 3 roky NBD on_site.

V předmětu smlouvy je dále zallrnuta doprava zbož i na adresu: Obchodní  akademie HoleŠ ovice,

Jablonské ho 33313, Praha 7 Holeš ovice

prodávají cí  se zavanljedodat Kupuj icimu zbož i za podmí nek uvedených v té to Kupní  smlouvě ve

sjednané m sortimentu, množ ství , jakosti a č ase a převé st na Kupují cí ho vlastnické  Právo ke zboŽi.

Kupují cí  se zavanlje zaplatit za zbož í  dodané  v souladu s touto Kupní  smlouvou kuPní  cenu

sjednanou v té to smlouvě.

I I . KUPNI  CENA

Kupní  cenazbož ile sjednána dohodou smluvní ch stran a č iní :

Celková kupní  cena zbož í z

1.

91-7 065,00 Kč

192 583,00 Kč

1 1o9 648,00 Kč

(bez DPH)

2L%  DPH
(s DPH)

2.

J.

4.

Slovy: j  edenmilionstodevěttisí cš estsetětyřicetosm korun

Veš keré  ceny dohodnuté  v té to Kupní  smlouvě jsou uvedeny v korunách Č eských. CenY nelze

jakýmkoliv způ sobem vázatna j inou měnu než  korunu č eskou,

pří sluš ná sazba daně z přidané  hodnoty (DPH) bude ú ětována dle platných předPisŮ v době

zdanitelné ho plnění .

Cena byla dohodnuta nazákladě cenové  nabí dky vypracované  Prodávají cí m. Pří Padné  odchYlkY,

vynechání , opomnění , chyby a nedostatky cenové  nabí dky nemají  v ž ádné mpří padě vliv na kuPní

cenu, ani na rozsah plnění  Prodávají cí ho, ani na dalš í  ujednání  smluvní ch stran v té to smlouvě.

kupní  cena mů ž e být změněna, dojde_li ke změnám daňových předpisů  mají cí ch vliv na cenu

předmětu plnění .

Smluvní  strany se dohodly na ú hradě kupní  ceny takí o:

Kupní  cena bude Kupují cí m uhrazena na zák| adé  zaslané  faktury splatnou cenou a nákladY

spojenými s dodání m zbož i. Tato faktura bude uhrazena na ú č et prodávají cí ho a to nejPozději

do 30 dnů  odjejí ho vystavení .

Prodávají cí  prohlaš uje, ž e:

a) nemá v ú myslu nezaplatitdaň z přidané  hodnoty u zdanitelné ho plnění  podle té to smlouvy (dále

jen ,,daň");

5.

l.

2.
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b)

c)

mu nejsou z11ámy skuteěnosti, nasvěděují cí  tomu, ž e se dostane do PostavenÍ , kdY nemŮŽe daň

zap| atita ani se ke dni podpisu té to smlouly v takové m postavení  nenaché ai;

nezkláti daň nebo nelyláká daňovou ýhodu.

I v. DOBA. MÍ sTo A PODMÍ NKY PLNňNÍ

1. Mí stem plnění  dodávky je adresa: Obchodní  akademie Holeš ovice, Jablonské ho 33313,Praha

- Holeš ovice

2. Termí n dodání  plnění  bude do 30 dnů  od podpisu smlour,y oběma stranami

3. Spolu s dodávaným zbož im budou Kupují cí mu předány veš keré  návody (manuálY)

k použ ití , doklady a dokumenty, které  se k předmětu plnění  vztahuji a jeŽ jsou obvyklé ,

nutné  č i vhodné  kjeho převzeti auž iváni. Návody (manuály) kpouŽitÍ , dokladY a

dokumenty budou v č eské m jazyce a okamž ikem jejich předání  Kupují cí mu se stávají

j  eho výluč ným vlastnictví m.

4. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s uveřejnění m celé ho textu té to smlouvy, a to vČ etně

vš ech pří padných dodatků  v centrální m registru smluv, zí lzené m dle zákona34012015

Sb., zákon o registru smluv. Smluvní  strany dále prohlaš ují , ž e skuteČ nosti uvedené

v té to smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu pří sluš ných ustanovení

právní ch předpisů  udělují  souhlas k jejich využ iti a zveřejnění  bez dalŠ Í ch podmí nek.

Smluvní  strany se dohodly, ž e smlouvu v centrální m registru smluv zveÍ ejní  Obchodní

akademie Holeš ovice

zÁnuč Ní  poonní Nry. onpovňnNosr zl vlny

Dé lka záruky je stanovena na 36 měsí ců  záruky u projektoru ACER P6500 (MR.JMGI1.001) a 36

měsí ců  zárukyNBD on-Site u AiO PC HP ProOne 440 (4NT85EA) a Dell Inspiron 17 5000 (5770-

64184)

prodávají cí  zaruč uje Kupují cí mu, ž e dodané  zbož i avš echny jeho souČ ásti budou v souladu s touto

Kupní  smlouvou zejmé na:

a) nové  a nepouž ité ;

b) plně funkč ní ;

c) pocházizCZdistibwe

d) použ itelné  v Č eské  republice. Zejmé nav té to souvislosti Prodávají cí  zaruěuje Kupují cí mu, Že

předmět plnění  zí skal veš keránezbytnáosvědč ení  projeho už itiv Č eské  republice, pokudje

takové  osvědč ení  dle právní ho řádu č eské  republiky vyž adováno;

e) bude odpoví dat druhu, jakosti a provedení  stanoveným v té to Kupní  smlouvě;

0 bezmateriálových, konstrukění ch, výrobní ch a vzhledových č i j iných vad;

g) bez právní ch vad. prodávají cí  v té to souvislosti zaruěuje Kupují cí mu, ž e ohledně předmětu

plnění  není  veden ž ádný soudní  spor, j  sou uhrazeny vš echny daně a poplatky s ní m souvisej Í cÍ ,

v.

1.

2.
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3.

4.

a pokud Prodávaj í cí  není  výrobc em, ž eProdávaj í cí  uhradil ceí IJ Zapředmět plnění  dle smlouq"

na základě které  ho nabyl,

zbož imávady, jestliž e nebylo dodáno v souladu s touto kupní  smlouvou, poruš í Ji prodávají cí  tuto

kupní  smlouvu, zejmé napokud nebylo dodáno v sjednané m druhu, množ ství  a jakosti,

Prodávají cí  odpoví dá zavady,které  má zbož iv okamž iku převzetiKupují cí m, í když  se vada stane

zjevnou až po té todobě. prodávají cí  odpoví dá rovněž  za jakoukoli vadu, jež  vznlÝ,ne po okamž iku

předání  apřevzetí zbož í  Kupují cí m, jestliž e je způ sobena poruš ení m povinnosti Prodávají cí ho,

V rámci odpovědnosti zavady garantuje Prodávají cí :

a) svoji dostupnost pro nahláš ení  vady (reklam aci zbož i) v pracormí  dny 9:00 _ 19:00 hodin,

b) dobu vyřeš ení  nejpozději do 30 dní  od uplatnění  vady zbož ikupují cí mu u prodávají cí ho, pokud

se smluvní  strany nedohodnou j inak,

kupují cí  nahlásí  vadu prodávají cí mu, a to telefonicky a následně e_mailem, prodávají cí  neprodleně

potvrdí  pí semně (e_mailem) přijetí  oznámení  výskytu vady zbož í a navrhne způ sob odstranění  (např,

výměna, návš těva servisní ho technika, vzdá| ené odstranění  problé mŮ, atd). KontaktY Pro nahláŠ ení

vad: telefon Prodávají cí ho _ 585 I57 5O7 email Prodávají cí ho _ servis@tsbohemia,cz

prodávají cí je povinen řádně vé st servisní  evidenci posuzovaných a řeš enýchvadzbož i a poskytovat

z ni na vyž ádáni Kupuj í cí mu ú daj e,

6. Vady na zaí izenichHP je Kupují cí  povinen hlásit servisu výrobce na telefonní m č í sle 381489169,

provozní  doba Po-Pá 8-16

7.VadynazaŤ izenichDELLjekupují cí povinenhlásitservisuvýrobcenatelefonní mč í sle
225772727, provozní  doba Po-Pá 8-18

1. Veš kerá komunikace na zák| adé  té to Kupní  smlouvy je ěiněna pí semně, nenÍ Ji touto KuPní

smlouvou stanoveno j inak. pí semná komunikace probí há v listinné  nebo elektronické  podobě

prostřednictví m doporuěené  poš ty, e_mailu nebo faxu na adresy č i č í sla, které  si smluvní  strany

sdělí . Pí semná komunikace prostřednictví m doporuč ené  poŠ ty se bude povaŽovat za Í ádné

doruč enou dnem, kdy je druhá strana převezme od poš tovní ho doruč ovatele, Neuč iní Ji tak, pak se

považ uje pí semná komunikace dle té to kupní  smlouvy za doruč enou třetí ho dne od podání  pí semné

zprávy č i dokumentu k poš tovní  přepravě,

2. Prodávají cí  se zavazuje:

a. informovat neprodleně Kupují cí ho o vš ech

Kupní  smlouvy;

skuteč nostech mají cí ch vliv na plnění  dle té to

b. pož ádatvěas kupují cí ho o potřebnou souč innost za ú č elem řádné ho plnění  té to kupní

smlouvy.

3 . prodávaj í cí  není  oprávněn postoupit, ani převé st j  akákoliv svá Práva Č i Povinnosti vYPlývaj Í c i z té to

Kupní  smlouvy bez předchozí ho pí semné ho souhlasu Kupují cí ho,

5.

vI .
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vI I .

1. Tato smlouv azanlksrcsplnění m závazklsdle ustanovení  § 1908 obč anské ho zákoní ku nebo před

uplynutí m lhů ty plnění  z dů vodu podstatné ho poruš ení  povinností  smluvní ch stran _

jednostranným právní m ú konem, t j. odstoupení m od smlouvy, Dále mů ž e tato smlouva

zaniknout dohodou smluvní ch stran. Náwhy na zániksmlouvy dohodou je oprávněna vystavit

kterákoli ze smluvní ch stran,

odstoupí Ji některá ze stran od té to smlouly na zák| adé ujednání  z té to smlouvy vyplývají cí ch,

smluvní  strany vypořádají  své  závazky z předmětné  smlouvy takto:

(D prodávají cí  provede soupis vš ech provedených dodávek oceněných dle způ sobu,

kteým je stanovena kupní  cena;

(iD prodávají cí  provede finanč ní  lyěí slení  provedených dodávek a zpracuje "dí lěí

koneěnou fakturu";

(iii) prodávají cí  wzvekupují cí ho k "dí lč í mu předání  plnění " a kupují cí  je povinen do

3dnů odobdrž ení vyzvánizahájit ''dí lěí přejí maciÍ izeni,';

(iv)Kupují cí uhradí Prodávají cí muprovedené dodávkydodobyodstoupení odsmlouvy
na zé klaóé  vystavené  faktury,

v pří padě, ž e nedojde mezi prodávají cí m a kupují cí m dle výš e uvedené ho v postupu ke shodě

a | isemoe dohodě, bude postupováno dle č l, VIL té to smlouvy,

í /

2.

J.

2.

aJ.

1.

I x. SPoRY

1.Veš keré sporymeziSmluvní mistranamivzniklé zté toKupní smlouvynebovsouvislostisní ,
budou řeš eny pokud mož no nejprve smí rně,

2, Jakýkoli spor vzniklý z té to smlouvy, pokud se jej nepodaří  urovnat jednání m mezi smluvní mi

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně pří sluš ným soudem,

VUI . SANKČ NÍ  PODMÍ NKY

Smluvní  pokuta za prodlení  s terminem plnění  zakázky ze strany Prodávají cí ho je stanovena ve

wsi oror'x z aeny pr"ú !t" plnění  zakáž ky zakaž dý..i zapoé atý 
,den 

prodlení .

v pří padě prodlení  s plnění m ž ávazkl"" ,,rán}  rupuji"inó budó hrazen ú rok z prodlení  v zákonné

§ň""u smluvní  pokuty je 10 dnů  od doruč ení  pí semné  výzry oprávněné  smluvní  strany kjejí

ú hradě straně povinné , a to bezhotovostní m převoáem na bankovní  ú č et oprávněné  smlur,lní  strany

x. VYŠ Š Í  Moc
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1. zapí ipadyvyš š í  mocijsou považ ovány takové  neobvyklé  okolnosti, které  brání  trvale nebo doč asně

plnění  smlouvou stanovených povinností , kleré  nastanou po nabytí  platnosti smlouvy a které

nemohly být ani kupují cí m, ani prodávají cí m objektivně předví dány nebo odvráceny,

Smluvní  strana, které  je tí mto znemož něno plnění  smluvní ch povinností , bude neprodleně

informovat při vzniku takových okolností  druhou smluvní  stranu a předlož í  j í  o tom vhodné  doklady,

pří p. inform ace, ž emají  tyto okolnosti podstatný vliv na plnění  smluvní ch povinností ,

v pří padě, ž e pů sobení  lyš š í  moci trvá dé le než  90 dní , vy,jasní  si obě smluvní  strany dalš í  provádění

předmětu plnění , resp. změnu dodatkem k té to smlouvě,

z.

J.

2.

J.

1. Tato kupní  smlouva se ří dí  právní m řádem Č eské  republiky, zejmé na pří sluš nými ustanovení mi

obč anské ho zákoní ku.

smluvní  strany tí mto prohlaš ují , ž e neexistuje ž ádné  ú stní  ujednání , smlouva ěi í izeni některé

Smluvní  strany, které  by nepří znivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv apovinností  dle té to Kupní

smlouvy. zároveň potwzují  svým podpisem, ž e veš kerá ujiš tění  a dokumenty dle té to kupní

smlouvy jsou pravdivé , platné  a právně lymahatelné ,

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zruš it pouze pí semnými pruběž ně Č Í slovanými smluvní mi

dodatky, jež  musí  být jako takové  oznaé eny a potvrzeny oběma stranami smlouvy, Tyto dodatky

podlé hají  té mlž  smluvní mu rež imu jako tato smlouva,

Tato kupní  smlouva je vyhotove na ve 2 stejnopisech , z nichž  kaž dý bude považ ován za prvopis,

Kaž dáSmluvní stranaobdrž í pojednomstejnopisuté toKupní smlouly'

Na dů kaz toho, ž e Smluvní  strany s obsahem té to Kupní  smlouvy souhlasÍ , rozumí  1i a zavanlji se

k její mu plnění , připojují  své  podpisy a prohlaš ují  ,ž etatokupní  smlouvabylauzaví enapodle jejich

svobodné  a váž né  vů le.

4.

5.

6, Za prodávají cí ho přikládá svuj podpis osoba

zaměstnance

Praze -Holeš ovicí c na"" ,(.(t.t., .k 
'Í

Mgr. Milena Remeš ová,

oprávněná, na zák| adé  přilož ené ho pověření

V Olomouci dne .. | ,} ,} 9\Q

Prodávají cí
Bc. Jaroslav Drajsajtl

vedoucí  obchodní ho oddělení

T.S.BOHEMIA a.s.

Kupují cí

obchodní  akademie Holeš ov
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