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Číslo smlouvy SML/1721/2019 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Obchodní firma: IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 
se sídlem: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 
zastoupena: na základě plné moci 
IČ: 46992308   DIČ: CZ46992308 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., CZK 1113407661/0100, CZ6601000000001113407661 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8573 
Kontaktní osoba:
 
(dále jako „prodávající“) 

a 

Statutární město Přerov 
se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 
zastoupené:   vedoucím odboru vnitřní správy, na základě pověření dle části IV 
bodu 4 písm. a) vnitřního předpisu č. 4/2011 - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 
Magistrátu města Přerova 

IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

Kontaktní osoba:
 
(dále jako „kupující“) 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto 

KUPNÍ SMLOUVU  

I. Předmět dodávky  

Předmětem této smlouvy je prodloužení servisní podpory k uvedenému hardware o 12 měsíců od data 
stávající servisní podpory uvedené ve specifikaci a uvedeném režimu SLA, dále jen „předmět koupě“. 
Specifikace: 

 esx6 Backup  

Dell PowerEdge R720  Dell PowerEdge R720 

Express service code/typ: 25911697789 21618599293 

Service tag/SN: BWJ5LZ1 9XJ5LZ1 

Support požadován od                    23.11.2019 23.11.2019 

do 22.11.2020 22.11.2020 

SLA 9x5h basic support (NBD, ON-site) 9x5h basic support (NBD, ON-site) 

Prodávající se zavazuje v této smlouvě specifikovaný předmět koupě dodat včas a řádně za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

Kupující se zavazuje převzít tento předmět koupě a zaplatit za něj v této smlouvě sjednanou kupní cenu. 

 

II. Cena předmětu dodávky  

Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a v souladu s platnými 
cenovými předpisy. Obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu koupě na místo určení. 
Cenu lze překročit pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH. 
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Celková cena dodávky: 

Celková cena bez DPH činí:   30.780,00 Kč 

DPH:      6.463,80 Kč 

Celková cena včetně DPH:.   37.243,80 Kč 

 

III. Platební podmínky 

Kupující je povinen zaplatit za dodaný předmět koupě kupní cenu uvedenou v čl. II této smlouvy  na 
základě daňového dokladu – faktury zaslané prodávajícím na adresu kupujícího. Splatnost faktury je 
21 dnů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného nebo opraveného dokladu 
kupujícímu. 

Prodávající se zavazuje vystavit po dodání předmětu koupě daňový doklad do 15 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí předmětu 
koupě kupujícím a oboustranným podepsáním dodacího listu vystaveného prodávajícím. 

IV. Dodací lhůta, místo plnění 

Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě ve lhůtě do 22.11.2019. 
 
Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu kupujícího uvedenou záhlaví této smlouvy o 
přesném termínu dodání předmětu koupě.  
Místem plnění je Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov. 

V. Realizace předmětu smlouvy 

Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, tj. připsáním celé 
částky rovnající se kupní ceně uvedené v čl. II této smlouvy na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na 
předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. 
 
Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě bezplatně do místa určeného kupujícím. Kupující je 
povinen poskytnout k tomuto prodávajícímu náležitou součinnost. Dodání předmětu koupě se uskuteční 
jeho předáním a převzetím na základě předávacích protokolů. 
 
Pokud předmět dodávky neodpovídá specifikaci uvedené v čl. I. této smlouvy, není kupující povinen jej 
převzít. Smluvní strany jsou v tomto případě povinny vyhotovit a podepsat protokol, který bude 
obsahovat soupis všech zjištěných vad. Prodávající je povinen do 7 dnů od podpisu tohoto protokolu 
vady vypořádat. 

VI. Sankční ujednání 

V případě nedodržení termínu dodání dle článku IV. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny plnění bez DPH za každý den prodlení.  
 
Smluvní pokuta se stává splatnou dnem stanoveným ve výzvě kupujícího k její úhradě, případně dnem, 
kdy byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti prodávajícímu, pokud byl tento návrh podán 
před doručením výzvy k úhradě smluvní pokuty prodávajícímu. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok 
kupujícího na náhradu vzniklé škody. 
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V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. III této smlouvy, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 

V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy déle než 7 dní, je 
kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv dle odstavce níže. 

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v 
Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje odeslat smlouvu společně s 
metadaty správci registru smluv bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději do 30 dnů od 
jejího uzavření. 

Usnesením Rady města Přerova č.515/20/4/2015 ze dne 11. června 2015 bylo schváleno nastavení 
výdajového účtu města číslo 27-1884482379/0800 jako účtu transparentního. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí s tím, že o platbách, které budou provedeny prostřednictvím tohoto účtu, budou 
veřejnosti dostupné informace na stránkách bankovního ústavu v jaké výši, komu a za jakým účelem 
byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení. 

Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných, číslovaných dodatků. 

V …Zlín………, dne …12.11.2019 …. V Přerově, dne …15.11.2019 .…. 

Prodávající  Kupující 
 
 
 
 
………………… ……………… ....…………………………… 

 
obchodní ředitel  vedoucí odboru vnitřní správy 

 

 

 
………………… ……………… 

 
výkonný ředitel 

 

 


