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Kupní smlouva č. 2019-12-12

Smluvní strany:

prodávajích
Af Office, s.r.o., Jednořadá 53, 160 00 Praha 6, tel.: 235362575

zastoupený: Danielem Štembergem - jednatelem společnosti tel.:
737418810, Společnost Af Office, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu
v Praze oddíl C vložka 92433 l 01. IČ: 26768771, DIČ:006 - 26768771
Bankovní spojení:

KupujÍcÍ:
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova

Zen klova 52
180 00 Praha 8
zastoupený: Mgr. Irenou Trojanovou, Ph,0. - ředitelkou Školy
IČ: 63113961

uzavÍrajÍ dnešního dne podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto
kupní smlouvu:

1.článek
Úvodní ustanovení

1.1. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujichnu a převést na něho vlastnické právo ke zboží
v množství, kvalitě, dodacích lhŮtách a za dalších podmínek stanovených touto
smlouvou. KupujÍcÍ se zavazuje zpŮsobem a za podmínek stanovených touto
smlouvou toto zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu ve stanoveném termínu.
Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou.

2.čIánek
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka Ix HPE PL ML110g10 4210
(2.1G/10C/11M/2400) 2x16G p4081-p/2Gshc ŠATA 8SFF HP 2x800W T4.5U NBD333,
3x HPE 2TB ŠATA 6G 7200 ot., 2x HPE 480GB ŠATA 2,5" 6G 3yr YVty Digitally Signed
Firmware SSD a lx CyberPower Professional Tower LCD UPS 750VA/675W v rozsahu
potřebném pro využiti produktŮ příjemcem (dále jen zboží), dle cenové kalkulace
(příloha č. I). ,

3. článek
Doba plněni

3.1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží dle čl.2.této smlouvy a dodávka bude realizovaná
do 7 kalendářních dnŮ po podepysánÍ smlouvy.
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4.čIánek
Cena a platební podmínky

4.1. Cena plnění včetně daně z přidané hodnoty se sjednává ročně v konečné výši
89 794,10,- KČ. Slovy osmdesátdevěttisíc sedmsetdevadesátčtyřikorun českých a
deset haléřŮ je tvořena souhrnem cen zboží, jak je uvedeno v příloze č 1 této
smlouvy.

4.2. Cena dle odstavce 4.1. je konečná s vyjimkou změny ve výši danéĹ z přidané hodnoty.
Daň se stanovi ve výši dle sazby účinné ke dni zdanitelného plněni.

4.3. KupujÍcÍ uhradí prodávajÍcÍmu cenu stanovenou v bodě 4.1, na základě vystaveni
faktury. Splatnost faktury je 10 dní. Pokuta za nedodržení splatnosti činí 0,05%
z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

4.5. Faktura dle bodu 4.2. musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo
- název a sídlo prodávajÍcÍho
- datum zdanitelného plněni
- předmět plnění
- fakturovaná částka
- název a sídlo kupujÍcÍho

5.ČIánek
Místo plnění předmětu smlouvy

5.1. Zboží dodáme na adresu Zenklova 52.

5.2. Riziko ztráty, poškození nebo jiného znehodnoceni zboží přechází na kupujÍcÍho
okamžikem podepsaní předávacího protokolu nebo jeho části. AŽ do této doby jsou
veškerá rizika na úkor prodávajÍcÍho.

5.3. KupujÍcÍ se stává vlastníkem zboží v okamžiku, kdy jsou podepsány předávací
protokoly a byla provedena úhrada celkové nebo konečné faktury.

podmínky

6.1. Poskytovatel odpovídá příjemci za bezvadnost dodávky po celou dÍbu trvání smlouvy.

6.2, Na dodané zboží se poskytuje záruka 3 roky, Příjemce oznámi podezření na vadu
produktu poskytovateli bez zbytečného odkladu. Poskytovatel prověří podezření a pokud se
potvrdí, vadu a odstraní, to vše bez zbytečného odkladu.

'ý 7.článek
Ostatní ujednání l

7.1. Ods,toupen1 od smloyvy se řIdi přIslušnými ustanoveními obchodnIÁo zákoníku.



7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou,
se řIdi obchodním zákoníkem a souvisejÍcÍmi předpisy. O použiti § 262 obchodního
zákoníku se v souladu s jeho ustanoveními smluvní strany dohodly.

7.3 Případné projednáni změn a doplněni odběratelské specifikace vyvolané jak ze strany
odběratele tak dodavatele o dopad těchto změn na terminy a ceny bude uvedeno
v příloze této smlouvy, která bude její součásti.

7.4 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. ,

¶1

7.5. Obě smluvní strany prohlašujI, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých
údajŮ a souhlasí s jejím obsahem.

7.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.

7.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

V Praze dne 12.12.2019

;
b

. .
, C



$OFF1LL
Váš dodavatel výpočetní techn iky Nabídka STE-20190981

l
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ČÍslo dokladu: STE-20190981 Datum: 12.12.2019
Refěrent: Daniel Štemberg Datum platnosti: 11.01.2020

Dodavatel:
Af Office, s.r.o.
jednořadá 1051/53
160 00 Praha 6, Dejvice
lČ: 26768771
DIČ: CZ26768771

Odběratel:
ZŠ Bohumila Hrabala
Na Korábě 2/350
180 00, Praha 8
lČ: 63113961

Platební údaje:
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 KČ
Úrok z prodlení za každý den po splatn. 0,1% z fakt. částky
Splatnost dni: 10

Příloha Č.1
Popis
HPE PL ML110g10 4210 (2. 1G/10C/11M/2400) 2x16G p4081-p/2Gshc
ŠATA 8SFF HP 2x800W T4.5U NBD333
HPE 2TB ŠATA 6G 7200 ot.
HPE 480GB ŠATA 2,5" 6G 3yr My Digitally Signed Finnware SSD
Cybenpower Professional Tower LCD UPS 750VA/675W

Banka:
ČÍslo účtu:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:

Raiffeisenbank a.s.
103 102 99 00/ 5500
0008

Ks Cena bez DPH Sazba

1 45 790,00 Kč 21%

3 3 660,00 Kč 21%
2 5 990,00 Kč 21%
1 5 460,00 Kč 21%

DPH Cena celkem

9 615,90 Kč 55 405,90 Kč

2 305,80 Kč 13 285,80 Kč
2 515,80 Kč 14 495,80 Kč
1 146,60 Kč 6 606,60 Kč
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Rozp's D¶"
Sazba Základ Daň

21% 74 210,00 Kč l 15 584,10 Kč
Celkem k úhradě 89 794,10 KČ

Af Office, s.r.o. jednořadá 1051/53, Praha 6 - Dejvice, 160 00, tel. 235 362 575, fax.: 233 342 003, e-mail: info@afoffice.cz
ičo: 26768771, dič: CZ26768771, banka: Raiffeisenbank a.s., čÍslo účtu: 103 102 99 00 l 5500

Společnost Af Office, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 92433 /01
Zboží zůstává až do úplné úhrady vystavené faktury majetkem firmy Af Ofňce, s.r.o.


