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 KUPNÍ SMLOUVA   
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

Čl. 1 Smluvní strany  

 

 Kupující:  Plzeňský kraj 

  Sídlo:  Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 IČO: 70890366 

 DIČ: CZ70890366 

 Zastoupený:  Ing. Josefem Bernardem, hejtmanem 

K podpisu smlouvy pověřen: Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje, na základě usnesení Rady Plzeňského 
kraje č. 3964/19 ze dne 30. 09. 2019 

Kontaktní osoba: p.                 , odbor informatiky, Krajský úřad 
Plzeňského kraje, telefon  

                                              email 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

Číslo účtu:  1063003350/5500 

 

jako kupující, na straně jedné 

(dále jen kupující) 

          a  

 

 Prodávající:  AUTOCONT a. s. 

  Sídlo:    Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 

  IČO:    04308697 

  DIČ:    CZ04308697 

                    Jednající:                        Martinem Stejskalem, předsedou představenstva 

  Kontaktní osoba:                                                   , ředitel krajského  

                                                                      obchodního zastoupení 

  Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. 

  Číslo účtu:   6563752/0800 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka B 11012  

 

  jako prodávající na straně druhé 

(dále jen prodávající) 
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Čl. 2 Úvodní ustanovení 

2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě realizace zjednodušeného podlimitního řízení 
k zadání podlimitní veřejné zakázky „Dodávka serverů pro  datová centra Plzeňského 
kraje“, vyhlášené prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK veřejným 
zadavatelem Plzeňský kraj na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00007423. 

2.2. Technická dokumentace kupujícího (zadavatele) k veřejné zakázce a technická 
konfigurace z nabídky prodávajícího tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její 
přílohy. 

Čl. 3 Vlastnické vztahy a Specifikace plnění 

3.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem serverů a jejich příslušenství, které 
jsou předmětem plnění této smlouvy a výše uvedené veřejné zakázky.  

3.2. Detailní technická specifikace předmětu plnění této smlouvy je obsažena v přílohách č. 
1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Čl. 4 Předmět smlouvy 

4.1. Předmětem této smlouvy je dodávka 2 ks serverové šasi (blade chassis) a 8 ks serverů 
(blade-servers, bez SSD disků), se zárukou 84 kalendářních měsíců. Předmět smlouvy 
je specifikován v technických přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, 

4.2. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu k dodanému hardware technickou 
podporu, poskytovanou přímo výrobcem zařízení, v režimu 7 x 24 x 365. 

4.3. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu s veškerými doklady 
nutnými k převzetí a zejména k užívání dodaných serverů a licencí. 

4.4. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět 
smlouvy definovaný v bodě 4.1. této smlouvy. 

4.5. Kupující předmět plnění této smlouvy, jímž jsou věci nové a nepoužité, kupuje za 
dohodnutou kupní cenu a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

4.6. Prodávající prohlašuje, že neví ke dni podpisu této kupní smlouvy o žádných vadách 
prodávaných movitých věcí, na které by kupujícího upozornil. 

 

Čl. 5 Licence 

5.1. Pokud prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodá software podléhající 
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a ustanovení § 2358 a 
následující zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, poskytuje kupujícímu licenci (tj. 
oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném rozsahu), a to 
formou licenčního ujednání v této kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o 
licenci: 

a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, a to 
v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla kupujícím; 

b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak 
neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

c) licenci udělenou na dobu určitou, 

https://ezak.cnpk.cz/vz00007423
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d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem 
postoupení licence třetí osobě  

e) licenci, kterou není kupující povinen využít. 

5.2. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta 
v kupní ceně za poskytnuté plnění dle této kupní smlouvy. 

Čl. 6 Kupní cena a platební podmínky 

6.1. Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou prodávajícím v jeho vítězné nabídce na 
veřejnou zakázku „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“. 

6.2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v článku 
4. této smlouvy kupní cenu ve výši   

3.770.000 Kč bez DPH  

6.3. K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.4. Kupní cena zahrnuje veškeré dodávky a služby s dodávkami související a veškeré jiné 
náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění této smlouvy včetně 
všech rizik a vlivů s plněním předmětu této smlouvy souvisejících. 

6.5. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím poskytnutí zálohy.  

6.6. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

6.7. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu na předmět 
plnění dle této smlouvy.  

6.8. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky 
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6.9. Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden rozklad fakturované částky na jednotlivá 
zařízení, tak aby byla zřejmá cena jednotlivých zařízení a tak, aby bylo objednateli 
usnadněno zavedení do majetkové evidence. 

6.10. Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu na adresu 
posta@plzensky-kraj.cz (elektronická fakura) nebo na adresu sídla kupujícího. 

6.11. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní 
listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že daňový 
doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti 
daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nového vyhotovení daňového 
dokladu. 

mailto:posta@plzensky-kraj.cz
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Čl. 7 Předání a převzetí věci a vlastnické právo 

7.1. Prodávající předá kupujícímu předmět plnění této smlouvy do pěti (5) kalendářních 
týdnů od uzavření smlouvy. 

7.2. Místem dodání a předání předmětu plnění této smlouvy je sídlo kupujícího Plzeňského 
kraje na adrese: Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 

7.3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání 
prodávajícím a převzetí kupujícím potvrzeného na předávacím protokolu. 

7.4. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení vlastností předmětu plnění včetně 
užitku přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví. 

7.5. Náklady spojené s předáním předmětu plnění, zejména dopravu, nese prodávající a 
náklady spojené s převzetím nese kupující. 

7.6. O předání a převzetí předmětu plnění a souvisejících dokladů bude sepsán předávací 
protokol podepsaný zástupci oběma smluvních stran. Za kupujícího je předávací 
protokol oprávněn podepsat a předmět plnění převzít               nebo               , oddělení 
správy serverů a sítě, odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje. 

7.7. Pokud prodávající předmět plnění nedoručí vlastními prostředky, ale využije k tomu 
dopravce, považuje se za odevzdání věci kupujícímu až okamžik doručení takovým 
dopravcem. Ustanovení § 2090 a § 2091 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se nepoužijí. 

 

Čl. 8 Práva z vadného plnění a smluvní záruka 

8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět dodávky záruku v délce trvání 84 
kalendářních měsíců. Jedná se o záruku poskytovanou přímo výrobcem zařízení.  

8.2. Předmětem smlouvy je rovněž poskytování technické podpory dodaného hardware  
v režimu 24x7x365, s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení závady na linku podpory. 

8.3. Záruka na dodaná zařízení začíná běžet dnem jejich předání kupujícímu na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

8.4. Prodávajícím poskytnutá záruka v délce sedmi (7) let se vztahuje na funkčnost 
dodaných zařízení, jakož i na jejich vlastnosti požadované kupujícím. 

8.5. Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít 
vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále 
prodávající zaručuje, že na dodaném předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob. 

8.6. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozví. 

8.7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vadné plnění není dotčeno právo kupujícího na 
náhradu škody. 
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Čl. 9 Smluvní pokuty 

9.1. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z fakturované ceny za každý den 
prodlení. 

9.2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy, v rozsahu a termínu 
uvedených v této smlouvě, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,02 % kupní ceny za každý den prodlení. 

9.3. V případě prodlení prodávajícího s poskytováním technické podpry dle bodu 8.2. 
smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou, i 
započatou, hodinu prodlení prodávajícího, max. však do výše 100% pořizované ceny 
zařízení. 

9.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím 
dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, které nesplněním povinnosti 
vznikla. 

9.5. Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní 
pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování. 

Čl. 10 Odstoupení od smlouvy 

10.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

10.2. Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu, 
sjednává si prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy. 

10.3. Právo odstoupit od této kupní smlouvy má kupující tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, 
že předmět plnění této smlouvy má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím 
vymíněné, anebo prodávající kupujícího ujistil, že předmět plnění této smlouvy nemá 
žádné vady, a toto ujištění se ukáže být nepravdivým. 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu. 
Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a  
účinnosti dnem zveřejnění uzavřené smlouvy v informačním systému Registru smluv.  

11.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a s ní související nebo z ní 
vyplývající se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že uzavřená smlouva, včetně všech případných 
dodatků, bude uveřejněna v informačním systému Registru smluv. Splnění této 
zákonné povinnosti zajistí strana kupující (Plzeňský kraj). 

11.5. Nedílnou a závaznou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 Příloha č. 1 – Technická dokumentace zadavatele / technické požadavky kupujícího 

 Příloha č. 2 – Technická konfigurace dodavatele (prodávajícího) z jeho vítězné 
nabídky 
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11.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s celým 
jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy na smlouvě. 

 

 

Za kupujícího 

 

Za prodávajícího 

 

V Plzni dne 23. 10. 2019 
V Brně  dne 29. 10. 2019 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ivo Grüner 

náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

Martin Stejskal 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 kupní smlouvy  

– Technická specifikace zadavatele (kupujícího) 
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Příloha č. 2 kupní smlouvy 

- Technická konfigurace z nabídky dodavatele (prodávajícího) 


