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Číslo smlouvy kupujícího: S -144/2016/Mih 

Číslo smlouvy prodávajícího: .………………… 

Kupní smlouva 
 
Smluvní strany 
 
                         
Statutární město Ostrava   T.S. Bohemia a.s. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc 
IČO:                     00845451  zastoupena 
DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH)  ing. Bronislavem Pešákem, 
  předsedou představenstva 
Příjemce/zasílací adresa: 
Městský obvod Polanka nad Odrou 
Adresa: 1. května 1/2a                                IČO: 62304381 
  Ostrava – Polanka nad Odrou DIČ: CZ62304381(plátce DPH) 
 725 25 Peněžní ústav: Česká Spořitelna 
Zastoupení:          Pavel Bochnia, starosta Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:                        00845451  
DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH) Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
Peněžní ústav:     Česká spořitelna a.s. soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2941 
Číslo účtu:            xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
 __________________________________________   __________________________________________  
dále též jen kupující   dále též jen prodávající 
   
Obsah smlouvy 

čl.I.  
Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2079 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „NOZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
5. Účelem uzavření této smlouvy je nákup technického vybavení. 
6. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu. 

čl.II.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nového technického vybavení, v souladu s potřebami a požadavky 
kupujícího. Podrobná specifikace je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, specifikace předmětu koupě. 
 

 



Statutární  město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

2/9 Kupní smlouva 
            „Nákup technického vybavení“  

Smlouva  
2. Prodávající se zavazuje odevzdat věci, jež jsou předmětem koupě, kupujícímu a umožnit mu nabýt 

vlastnické právo k nim a nakládat s nimi. 
3. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními 

této smlouvy, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a s nabídkou podanou prodávajícím 
k této veřejné zakázce (poř. č. 13/2016). 

4. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 
5. Kupující nabyde vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím. 

čl.III.  
Kupní cena 

1. Kupní celková cena předmětů koupě dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a 
činí:  

  

 Cena bez DPH 369 371,64 Kč 
 DPH 21%   77 567,36 Kč 
 Celkem vč. DPH 446 939,00 Kč 
 
 

 
2. Cena bez DPH uvedené v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po 

celou dobu účinnosti smlouvy. 
3. Cena jednotlivých předmětů koupě je stanovena v Příloze č. 2 Celková kalkulace. 
4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění a s 

úplným splněním závazků dle této smlouvy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek  k této 
smlouvě. 

čl.IV.  
Doba, místo a zp ůsob pln ění 

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě dle článku II. této smlouvy do 2 týdnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je objekt Základní školy Heleny Salichové, ul. Heleny 
Salichové, čp. 816, Ostrava – Polanka nad Odrou 

3. Převzetí předmětu plnění kupující potvrdí na příslušném dokladu – předávacím protokolu, který bude 
obsahovat soupis prodávajícím odevzdaných a kupujícím převzatých věcí, včetně dokladů. 

4. Kupující při převzetí předmět koupě prohlédne a s vynaložením obvyklé pozornosti provede kontrolu: 
- dodaného provedení a množství, 
- dodaných dokladů, návodů apod. 

5. V případě zjevných vad předmětu koupě může kupující odmítnout převzetí jeho vadné části nebo celého 
předmětu koupě, což s důvody uvede v předávacím protokolu. 

čl.V.   
Práva z vadného pln ění a záruka za jakost 

1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě v ujednaném provedení, množství a jakosti vhodné pro 
účel patrný z této smlouvy. 

2. Předmět koupě musí splňovat technické požadavky podle příslušných ustanovení zákonů a norem. 
3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. 
4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
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5. Na předmět koupě dle čl. II. této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce nejméně 36 

měsíců (pokud není v Příloze č. 1 této smlouvy, specifikace předmětu koupě uvedeno jinak) 
6. Záruční doba běží ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu.  
7. V případě zjištění vady na předmětu koupě v záruční době, oznámí kupující prodávajícímu její výskyt, 

popíše, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění uvedeném v odst. 2 
článku IV. této smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak a prodávající nebude schopen 
zajistit výměnu nebo opravu v místě plnění, zajistí prodávající na své náklady dopravu vadné části 
předmětu koupě nezbytnou k zajištění odstranění vady od kupujícího a dopravu opravené nebo vyměněné 
věci zpět kupujícímu. 

8. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 2 pracovního dne od doby, kdy se 
o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději 
však do 15 dnů od oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

čl.VI.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“) bude mít náležitosti dle platných právních předpisů.  
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je prodávající povinen na fakturách uvést i tyto 

údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno  
e) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím (předávací 

protokol bude přílohou faktury) 
f) doba splatnosti faktury  
g) název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího, 
h) údaje prodávajícího o zápisu do Veřejného seznamu, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Veřejného seznamu, 
i) jméno osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího kontaktního telefonu.  

5. Doba splatnosti faktury  je stanovena na dobu do 15 kalendářních dnů od jejich doručení kupujícímu. 
Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována 
cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k provedení opravy. 
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury kupujícímu. 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství, 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.  

8. Doručení faktury provede prodávající osobně proti podpisu pověřené osoby kupujícího nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 
10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky považováno 
za platbu za plnění předmětu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 
v tuzemsku. 

11. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a pokud se stane nespolehlivým plátcem daně 
dle § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez 
DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 
DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacením ceny bez DPH 
prodávajícímu je splněn závazek kupujícího uhradit sjednanou cenu. 

čl.VII.  
Sankční ujednání 

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení z předáním předmětu smlouvy. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý 
jednotlivý případ. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího. 

čl.VIII.  
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Polanka nad Odrou 
usnesením č.812/54 ze dne 01. 12. 2016 

2. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků                         

(s výjimkou změny DPH uvedené čl. III. odst. 4. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.            
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 

5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
6. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva, ani převést své povinnosti plynoucí   z 

této smlouvy třetí straně ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím 
obsahem souhlasí. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě  
Příloha č. 2: Celková kalkulace  
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Za kupujícího  Za prodávajícího  
 __________________________________________   __________________________________________  
 
Datum:  ___________________________________  Datum:  ___________________________________  
 
Místo:  Ostrava                                                             Místo:   Olomouc 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________   __________________________________________  
Pavel Bochnia Ing. Bronislav Pešák 
starosta městského obvodu předseda představenstva 
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příloha č. 1 kupní smlouvy – specifikace předmětu koupě 
 

I.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatelem

splnění 

požadavků 

ANO/NE

hodnota, popř. bližší popis

ANO 1920X1200

ANO 3200ANSI

ANO 15 000 : 1

ANO 2x HDMI, 1x VGA

ANO 5 000h v normálním režimu

ANO 36 měsíců včetně lampy

II.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatele 

splnění 

požadavků 

ANO/NE

hodnota, popř. bližší popis

ANO 1280 X 800

ANO 3400ANSI

ANO 16 000 : 1

ANO 1x HDMI, 2x VGA

ANO 5 000h v normálním režimu

ANO 36 měsíců včetně lampy

Rozhraní: min. 1x HDMI, 1x VGA,

Světelný výkon: min. 3200 ANSI

Kontrasní poměr: min 15 000 : 1

Životnost lampy: min. 5000 hodin v normálním 

provozu

Záruka: min. 36 měsíců včetně lampy

 specifikace - dataprojektor  (3 ks)

Údaje vyplněné uchazečem

Epson EB-U32

běžná projekční vzdálenost: cca 3m / úhlopříčka obrazu cca 2.3 m, technologie 3LCD, barva bílá, poměr 

stran  16:10

Záruka: min. 36 měsíců včetně lampy

Životnost lampy: min. 5000 hodin v normálním 

provozu

Kontrasní poměr: min 15 000 : 1

Světelný výkon: min. 3200 ANSI

Rozlišení: minimální nativní rozlišení: FullHD(1920 

x 1080 pix)

 specifikace - dataprojektor  (6 ks)
krátká projekční vzdálenost: cca 1 m / úhlopříčka obrazu cca 2,3m, technologie 3LCD, barva bílá, poměr 

stran 16:10

Údaje vyplněné uchazečem

EB-535W

Rozlišení: minimální nativní rozlišení: WXGA (1280 

x 800 pix)

Rozhraní: min. 1x HDMI, 1x VGA,
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III.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatele 
splnění 

požadavků 
hodnota, popř. bližší popis

ANO 1280x800

ANO 3300ANSI

ANO 10 000 : 1

ANO 2x HDMI, 2x VGA

ANO 4000h v normálním režimu

ANO 36 měsíců včetně lampy

IV.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatele 
splnění 

požadavků 
hodnota, popř. bližší popis

ANO 1920x1080

ANO 4ms

ANO 1 000 : 1

ANO hor. 178° / vert. 178°

ANO HDMI, VGA, DisplayPort

ANO
korekce výšky až 130 mm, otáčení +45°-

45°, náklon 25° dopředu, 3° dozadu

ANO 36 měsíců

Kontrasní poměr: min 10 000 : 1

Životnost lampy: min. 4000 hodin v normálním 

provozu

Záruka: min. 36 měsíců včetně lampy

ultra krátká projekční vzdálenost: cca 0,5m / úhlopříčka obrazu cca 2,3m, technologie 3LCD, barva bílá, 

poměr stran 16:10

Údaje vyplněné uchazečem

Epson EB-585W

Rozlišení: minimální nativní rozlišení: WXGA (1280 

x 800 pix)

Světelný výkon: min. 3200 ANSI

Rozhraní: min. 1x HDMI, 1x VGA,

 specifikace - dataprojektor  (4 ks)

Záruka: min. 24 měsíců 

 specifikace - LCD monitor (28 ks)
uhlopříčka 23,6“ ,poměr stran 16:9, typ podsvícení a displeje PLS LED, barva černá, repro,pivot, podpora 

VESA 100 x 100

Úhel pohledu: horiz. a verik. min. 178°

Údaje vyplněné uchazečem

Samsung S24E650UPL

Rozlišení: minimální nativní rozlišení: FullHD(1920 

x 1080)

Doba odezvy: max. 5 ms

Kontrasní poměr: min 1 000 : 1

Rozhraní: min. 1x HDMI, 1x VGA,1xDisplay port

Pivot: korekce výšky min. 120 mm, otáčení min. 

+45°-45°, náklon min. 25° dopředu, 3° dozadu
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V.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatele 
splnění 

požadavků 
hodnota, popř. bližší popis

ANO 1200 X 1200

ANO 35 stran/min

ANO 250 listů

ANO 1x LAN, 1 x USB

ANO 50 000/měs

ANO 36 měsíců

VI.

Údaje vypněné zadavatelem

Značka/typové označení

 minimální požadavky zadavatele 
splnění 

požadavků 
hodnota, popř. bližší popis

ANO i5-6500

ANO DDR4 8192 MB 2133 CL14

ANO Kingston SSD disk 240GB UV400

ANO WD BLUE WD10EZEX 1TB

ANO
MSI NVIDIA GTX 1060 ARMOR 6G 

OC,192b

ANO ASUS mechanika DRW-24D5MT

ANO
2x HDMI, 2x DVI, 1xVGA, 3xDP, 10x USB 

z toho 6x USB 3.0

ANO 36 měsíců

 specifikace - stolní PC sestava (1 ks)

Operační paměť: min DDR4, 8 GB/2133Mhz

SSD disk: min. 240 GB

Rozhraní: min. 2x HDMI, 2x DVI, 1x VGA, 10x USB 

toho 4x USB min. 3.0, 

včetně  operačního systém Windows 10 Pro, case Midi Tower, min. itegrovaná zvuková, síťová karta

Údaje vyplněné uchazečem

Barbone Eagle Silver

Procesor: min. Intel Core i5 - 6500

Pevný disk: 7200 ot./min, min. 1 TB

Mechanika: DVD-RW

Grafická karta:min. 6GB/192bit.

Rozlišení: min. 1200 x 1200

Rychlost tisku: min. 32 stran/min

Vstupní zasobník: min 250 listů

Rozhraní: 1x síťový port, 1x USB

Provozní zatížení: až 50 000 stran/měsíc

Údaje vyplněné uchazečem

SAMSUNG ProXpress M3320ND

Záruka: min. 36 měsíců 

Záruka: min. 36 měsíců 

 specifikace - laserová tiskárna černobílá (3ks)

formát A4, duplexní tisk,
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příloha č. 2 kupní smlouvy – celková kalkulace 
 

č. ks cena za ks Cena celkem

bez DPH bez DPH

I. 3 14 000,00 Kč 42 000,00 Kč

II. 6 17 000,00 Kč 102 000,00 Kč

III. 4 25 000,00 Kč 100 000,00 Kč

IV. 28 3 400,00 Kč 95 200,00 Kč

VI. 3 2 936,00 Kč 8 808,00 Kč

VII. 1 21 363,64 Kč 21 363,64 Kč

specifikace dle tabulky minimálních technických požadavků zadavatele

Celkem bez DPH 369 371,64 Kč

77 567,36 Kč

446 939,00 Kč

Kalkulace nákladů:  "Nákup technického vybavení"

Položka Zna čka/typové ozna čení

dataprojektor - b ěžná projek ční vzdálenost Epson EB-U32

dataprojektor - krátká projek ční vzdálenost Epson EB-535W

dataprojektor - ultra krátká projek ční vzdálenost Epson EB-585W

LCD monitor Samsung S24E650UPL

laserová tiskárna černobílá Samsung ProXpress M3320ND

PC stolní sestava Barbone Eagle Silver

DPH 21%
Celkem s DPH  


