
KUPNÍ SMLOUVA

SMLUVNĹSTRANY:

KUPUjÍCÍ:

se sídlem:

lČ:

DIČ,

zastoupená:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen ,,kupujÍcÍ")

PRODÁVAjÍCÍ:

se sídlem:

statutární orgán:

lČ:

DIČ,

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen ,,prodávajicř')

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace

Nádražni471, Kyjov, psč 697 01

00838217

Ing. Radkem Hladným

Komerční banka Hodonín, pobočka Kyjov

Ing. Antonín Hrubý

Boršovská 2222/50, 69701 Kyjov

87876469

CZ7707034258

Komerční banka Hodonín, pobočka Kyjov

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, jakož i práva
a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajíc|', budou řešit podle přIslušných obecných ustanovení občanského
zákoníku týkajícI se kupní smlouvy (Zákon č. 89/2012 Sb.).

2. KupujÍcÍs prodávajíchn uzavÍrajÍ tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajÍcÍho na dodávku
předmětu plnění této smlouvy byla kupujíchn vybrána ve výběrovém řízeni s názvem ,,Dodávka ICT zařIzenI
- notebooky" jako nabídka vítězná.

3. Dodávka předmětu plnění je realizována v rámci projektu s názvem ,,Šablony It - SŠA Kyjov" (registrační číslo
projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016519).

4. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavřenIsmlouvy. Smluvnístrany se zavážují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní
straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujÍcÍtuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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5. pojmem dny se rozumí kalendářní dny.

Ill.

Předmět plnění

1. prodávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje dodat kupujíc|'mu zboží - notebooky - podle odst. 2 tohoto článku.
prodávající se dále zavazuje umožnit kupujichnu nabýt vlastnické právo ke zboží. KupujÍcÍ se zavazuje zboží
převzít a zaplatit za ně prodávajÍcÍmu kupní cenu dle ČI. V této smlouvy.

2. Zbožím podle odst. 1tohoto článku smlouvy se rozumí 30 ks notebooků. Bližší specifikace zboží je přIlohou
č. 1 této smlouvy. Zboží bude dodáno s veškerým přis|ušenstv|'m a technickými specifikacemi uvedenými v
nabídce prodávajÍcÍho ze dne 13. ledna 2020 včetně návodů k použitív českém jazyce. Dodávané zboží musí
být nové a nepoužívané.

lV.

Doba a místo plněni

1. Prodávajici se zavazuje dodat zboží na místo dodání: Střední Škola automobilní", Kyjov, příspěvková organizace,
Nádražnl471, 697 01 Kyjov, a to v pracovni dny v době od 8 do 16 hodin,

2. ProdávajÍcÍse zavazuje odevzdat kupujícňnu zboží nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

V.

Kupní cena

1. KupujÍcíse zavazuje zaplatit prodávajicknu za dodané zboží dle článku ll. této smlouvy kupní cenu ve výši

Cena bez DPH (v KČ) 266 250,-

Sazba DPH 21%

DPH (V KČ) 55 912,50

Cena celkem VC. DPH (v KČ) 322 162,50

2. podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené
s dodáním zboží. Změna kupní ceny není možná.

4. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží dle ČI. VII. této smlouvy.
zálohové platby nebudou poskytovány,

2



2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o
DPH a náležitosti stanovené daišími obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Kromě
náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávajícI povinen ve faktuře
uvést ityto údaje:

a) číslo smlouvy kupujÍcÍho, ičo kupujÍcÍho, číslo veřejné zakázky, je-li k dispozici,

b) číslo a datum vystaveni faktury,

c) předmět pIněnia jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřenÍ(nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené
smlouvy),

d) označeni banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v ČI. l odst. 2, je prodávajÍcÍ povinen o této skutečnosti v souladu s ČI. It odst. 2 a 3 této
smlouvy informovat kupujÍcÍho),

e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list (kopie) bude přIlohou faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu.

3. Lhijta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujichnu. Doručení faktury se
provede osobně oproti podpisu oprávněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné Částky z úČtu kupujÍcÍho.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována
cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury.
Vrácením vadné faktury prodávajÍcÍmu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží
ode dne doruČení nové faktury kupujícímu.

VII.

Předáni a převzetí zboží, záruka za jakost

1. KupujIcí nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícň"n v místě plnění; v témže okamžiku
přechází na kupujÍcÍho nebezpečíškody na zboží.

2. Zboží se považuje za odevzdané kupujIcímu jeho převzetím kupujícím v místě p]něnÍd|e ČI. V této smlouvy.
je-li součástí závazku prodávajÍcÍho montáž/instalace zboží nebo seznámeni s obsluhou zboží, považuje se
zboží za odevzdané až po jejich provedeni a převzetÍzboží kupujíchn dle předchozivěty.

3. KupujÍcÍ při převzetí zboží provede kontrolu a následně sepíše předávací protokol:

a) dodaného druhu a množství zboží,

b) zjevných jakostních vlastnosti zboží,

c) dokladů dodaných se zbožím.

4. V případě zjištěni zjevných vad zboží může kupljjÍcÍ odmítnout jeho převzetí, což řádně is důvody potvrdí na
dodacím listu a na předávacím protokolu. Důvodem k odNtnutí převzetízboží jsou zejména tyto:

- zboží nemá požadované vlastnosti dané kupní smlouvou nebo právními či technickými předpisy
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- zboží vykazuje znaky zjevného poškozeni

- zboží bylo dodáno do jiného místa nebo mimo sjednanou dobu

- zboží je dodáno za cenu, která je v rozporu s kupní smlouvou

- zboží neplní podmínky dle článku Ill., bod 2 této smlouvy

5. O předáni a převzetí zboží prodávajÍcÍ vyhotoví dodací list, který za kupujÍcÍho podepíše k tomu pověřený
zástupce a kupujícÍvyhotovi předávací protokol, který za prodávaj|'c|'ho podepíše k tomu pověřený zástupce.
prodávajÍcÍ je povinen na dodacím listu uvést:

a) typ zboží (odpovidajÍcÍ smlouvě),

b) počet kusů,

C) sériové číslo zboži(pokud existuje),

d) datum předání,

e) jméno a podpis předávajÍcÍ osoby za prodávajÍcÍho a jméno a podpis přejjmajÍcÍ osoby za kupujÍcÍho,

f) součástí bude prohlášení prodávajÍcÍho, že předané zboží je dodáno bez vad a funkČní.

6. ProdávajÍcÍ odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídaji skutečnosti. Nebude-li dodací
list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupujÍcÍ oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do
předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

7. prodávajici kupujÍcÍmu na zboží poskytuje záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců (dále též ,,záruční doba").

8. Záruční doba začíná plynout dnem převzetízbožÍkupujĹcÍm. Záručnídoba se staví po dobu, po kterou nemůže
kupujicI zboží řádně uŽívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávajÍcÍ.

9. prodávajÍcÍ prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy,
a to v plném rozsahu až do skončeni záruční doby.

VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodá zboží za sjednaných podmínek, je kupujÍcÍ oprávněn vyžadovat po
prodávajickn zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 KČ, a to za každý započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené
občanskoprávními předpisy.

3. Smluvní pokuty se nezapočítávajÍ na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.

lX.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nahrazuje objednávku předmětu plněnítéto smlouvy specifikovaného v ČI. Ill.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.
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3. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řIdi přIslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, popř. da|šjmj obecně závaznými právními předpisy.

4. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajÍcÍm, přičemž
podstatným porušením smlouvy se rozumí:

· prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží delším než 30 dní,

· nedodrženitechnické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajÍcÍho.

5. ProdávajÍcÍ je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení kupujÍcÍho s úhradou kupníceny delším
než 45 dní.

6. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručeni písemného oznámení
druhé smluvní straně.

7. prodávajícke touto smlouvou zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

8. prodávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujÍcÍ je zavázán dodržet požadavky na publicitu v rámci programů
strukturálnIch fondů.

9. prodávajÍcÍ nenioprávněn bez souhlasu kupujÍcÍho postoupit svá práva a povinnosti plynoucíz této smlouvy
třetí osobě.

10.Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv dle zákona č. 340/2015. Tuto povinnost má kupujÍcÍ.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž kupujÍcÍ a prodávajÍcÍ po jednom vyhotovení.

12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným jednáním
s cílem dosáhnout smírného řešenisporu.

13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojuji oprávněni zástupci
smluvních stran své podpisy.

14. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Specifikace zboží určeného k dodánI-Technická specifikace předmětu plnění

příloha č. 2: podrobný rozpis ceny

020

Stř
org

Ing. Radek Hladný, ředitel

42W
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Příloha Č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Jedná se o 30 ks nových notebooků, které musí splňovat minimálně niže
uvedené parametry, přičemž nesmí být překročena uvedená maximální cena
za Iks 9 300 KČ bez DPH (11253 KČs DPH)

Acer Extensa 215
Označeni výrobku a výrobce (ex215-51k-37eb)

Parametry požadavek nabídka
Display úhlopříčka min. 15,6" 15.6" FHD ComfyView LCD

dotykový ne ne
rozlišeni Full HD 1920 x 1080 1920x1080 (Full HD)

Procesor min. dvoujádrový dvoujádrový Intel 13-7020U
min. 3500 bodů dle CPU
BenchMark 3533
min. 2,3 GHZ 2,3GHZ

Operační paměť min. 4 GB 4GB DDR4
volný slot 1

Datové úložiště typ SSD SSD
min. 240 GB NVMe 256GB NVMe

Grafická karta integrovaná intel HD 620
Operační systém 64 bit 64bit

kompatibilnís doménou MS
Windows 10 ProWindows

podpora min. do r. 2025 14.10.2025
síťové adaptéry síťová karta 10/100/1000 M bit/s, s RJ45 1X10/100/1000 RJ45

Wi-fi 802.11ac IEEE 802.11ac
BlueTooth ano Bluetooth 4.2

Rozhraní webkamera ano 0.3MP Camera
mikrofon ano with 2Mic.
USB porty celkem min. 3 x 3x {2x USB 2.0)

3.0 min. lx lx USB 3.0
HDMI ano lx HDMI

lx Headphone/Microphone
audio in/out ano Combo Port

Baterie - výdrž min. 8 hodin až 9 hodin
PřÍs|ušenství napájecí zdroj, brašna AC adapter, brašna 15,6"
Záruka min. 24 měsíců standardní záruka 24měs.
Cena za 1kus bez DPH maximálně 9 300 KČ 8 875,00 KČ
Cena za 1kus s DPH maximálně 11 253 KČ 10 738,75 KČ
Cena za 30 ks bez DPH maximálně 279 000 KČ 266 250,00 KČ
Cena za 30 ks s DPH maximálně 337 590 KČ 322 162,50 KČ
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příloha č. 2 kupní smlouvy - podrobný rozpis ceny

l. Notebook Acer
Extensa 215 (EX215- 30 8875,00 1863,75 10 738,75
51K-37EB)

celkem 266 250,- 55 912,50 322 162,50
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