
r* ", EVROPSKÁ UNIE

· ik Evropské stmkturálni a investiční fondy
* Operacni program výzkum, vývoj a vzdelaváni

ř".'í";",
i"\ 7j'j jihomoravský kraj

Kupní smlouva na dodávku ICT vybavení

Smluvní strany

KUPUjÍCÍ:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
zastoupená: RNDr. Petrem Hájkem, ředitelem
se sídlem: Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov
IČO: 13692933
DIČ: není plátce DPH

plátce DPH: není plátce DPH
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s.

:
telefon: +420 517 348 866
e-mail: ,
(dále jen ,,kupující') na straně jedné

a

PRODÁVAjÍCÍ:

C SYSTEM CZ a.s.
zastoupená: . , předsedou představenstva
se sídlem: Otakara ševčika 840/10, 63600 Brno
IČO: 27675645
DIČ: CZ27675645
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstřík vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4576
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

:
telefon: 532 140 135
e-mail:
(dále jen ,,prodávajícŕ') na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou,
jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, budou řešit podle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník").



Úvodní ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řIzeni veřejné zakázky
zadávané v dynamickém nákupním systému na dodávky ICT vybaveni zavedeného pro
centrálního zadavatele CEJIZA, s.r.o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
IČO: 283 53 242 (dále jen ,,centrální zadavatel") s názvem: DNS 05 - Notebooky.
dataprojektor (dále jen ,,veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednáni Kupní smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvedenými v zadávací
dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému a ve výzvě k podáni
nabídek v dynamickém nákupním systému včetně jejich příloh a v souladu s nabídkou
prodávajÍcÍho podanou na veřejnou zakázku.

2. Účelem kupní smlouvy je zabezpečení dodávky dále specifikovaného ICT vybavení (dále
jen ,,předmět koupě" nebo ,,zboží") kupuýcímu a poskytnutí dalších plněni kupujIcImu, a
to v souladu se všemi podmínkami sjednanými kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn
řádný provoz kupujicího a s tím spojené Činnosti kupuýciho.

3. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu ,,PolyGram - Podpora polytechnického
vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji " registrační
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a
vzděláváni. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a jihomoravského

kraje (dále jen ,,projekt").

III.
Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícImu
předmět koupě dle Přílohy č. 1 a 2 této kupní smlouvy, vC. jeho dopravy do niže
sjednaného místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedeni do provozu, a převést na
kupujÍcÍho vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy.

2. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží nové v takovém množství, jakosti a provedení
vyplývajichn ze specifikace předmětu koupě (Příloha č. 1 a 2), technických standardů a

norem.
3. KupujÍcÍ se zavazuje, že předmět koupě převezme v souladu s ČI. VI smlouvy a zaplatí

prodávajÍcÍmu sjednanou kupní cenu dle ČI. VII smlouvy.
4. Kupujici se zavazuje převzít předmět koupě se všemi jeho součástmi a přÍs|ušenstvim,

přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout souvÍsejÍcÍ plněni vymezená v kupní smlouvě a
zaplatit prodávajÍcÍmu sjednanou cenu a přIslušnou DPH, je-li prodávajÍcÍ povinen podle



zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV.
Místo plnění

1. Smluvní strany si ujednaly, že místem plněni je objekt Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Vyškov, příspěvková .organizace, Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov,
jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

V.
Doba plnění

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží 'a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahujÍcÍ se
podle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy k dodání zboží nejpozději do 15 dnů od nabytí
účinnosti kupní smlouvy.

2. ProdávajÍcÍ je povinen odevzdat předmět koupě kupuýcímu v místě plněni v pracovní
den v době od 8 do 16 hodin, nestanovI-Ii kupujIcI jinak.

3. prodávajÍcÍ je povinen oznámit kupujÍcÍmu termín odevzdáni předmětu koupě alespoň 2
pracovní dny předem.

VI.
Odevzdání a převzetí předmětu koupě

1. Předmět koupě podle ČI. Ill. odst. 1 této Smlouvy bude v místě plnění předán kupujIcImu
datovaným předávacím protokolem. V předávacím protokolu bude smluvními stranami
potvrzeno splnění veškerých smluvních povinnosti prodávajÍcÍho, vztahujÍcÍch se podle
této smlouvy k dodáni zboží.

2. prodávajÍcÍ splní povinnost odevzdat předmět koupě kupujÍcÍmu:
2.1. převezme-li kupuýci předmět koupě, nebo
2.2. umožni-li kupujÍcÍmu nakládat s předmětem koupě v místě plnění uvedeném v ČI.

lV kupní smlouvy a v době plněni uvedené v ČI. V kupní smlouvy a kupujÍcÍ v
rozporu s odst. 3 tohoto článku kupní smlouvy odmítne předmět koupě převzít
nebo v rozporu s odst. 3 tohoto Článku kupní smlouvy neposkytne potřebnou
soucinnost.

3. KupujIcí je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k
jeho převzetí zejména v nás|edujÍcÍch případech:



3.1. předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované kupní smlouvou nebo
3.2. předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními

předpisy nebo technickými normami nebo
3.3. předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo
3.4. prodávajÍcÍ dodá předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v ČI. IV kupní

smlouvy nebo
3.5. prodávajÍcÍ dodá předmět koupě mimo dobu sjednanou v ČI. V kupní smlouvy nebo
3.6. prodávajÍcÍ dodá předmět koupě za cenu v rozporu s kupní smlouvou nebo
3.7. prodávajÍcÍ nesplní povinnost stanovenou v ČI. V odst. 3 kupní smlouvy nebo
3.8. prodávajÍcÍ nesplní některou ze svých povinností podle ČI. Ill odst. 1 kupní smlouvy

4. V rámci přejímacÍho řIzení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží a
vizuálni kvalita. Součástí přejňnacího řIzení bude rovněž komplexní vyzkoušeni provozu
dodaného zboží s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
4.1. kompletnost dodaného zboží dle smlouvy a zadávací dokumentace,
4.2. vizuální kontrola dodaného zboží,
4.3. provedení kontroly funkčnosti zboží ze strany kupujícího,
4.4. kontrola kvality dodaného zboží,
4.5. dodání návodů k obsluze v českém jazyce,
4.6. poskytnutí licence k pořizovanému SW.

VII.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě je uvedena v Příloze č. 2 kupní smlouvy. Kupní cena je
sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním
zboží kupuýcím a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajÍcÍho podle této
smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena
nebude ovlivněna jakýmkoli kohsánim cen, včetně inflace a kursových změn.

2. Je-li prodávajÍcÍ povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Kupní smlouvy DPH, je kupujÍcÍ povinen prodávajÍcÍmu takovou DPH uhradit vedle kupní
ceny. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním
poskytovaným na základě kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy
platnými a účinnými k okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění.

3. Kupní cena bude kupuýcím zaplacena na základě faktury vystavené do 5 pracovních dnů
od oboustranného podpisu přIslušného protokolu dle ČI. VI. této smlouvy, tedy od
dodání předmětu koupě. Kupní cena bude kupuýcim uhrazena na základě faktury
prodávajÍcÍho se splatnosti 30 dnů ode dne jejího prokazatelného·doručení kupuýcimu.



4. Daňový doklad - faktura prodávajÍcÍho musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedeni platby,
bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení kupuýcImu, formou a
obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané
hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny. Na faktuře musí být
uveden text: ,,veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu
výzkum, vývoj ' a vzděl,ávání, projekt má registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358."

5. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajíckn náležitosti podle
předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto
smlouvou, je kupuýci oprávněn takovou fakturu prodávajícňmu odeslat poštou zpět
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupuýci není
v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem
doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. prodávajÍcÍ je povinen dodávat zboží kupuýcímu a plnit všechny své povinnosti podle
této smlouvy v souladu s účinným' právn"m" předp'sy ČR a podle ČSN a en techn'ckých

norem souvisejÍcÍch s předmětem plnění této smlouvy.
2. prodávajÍcÍ je povinen provést po dodání zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů,

odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a
to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IX.'
Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupuýcIho teprve úplným zaplacením
kupní ceny.

2. Dojde-li v době mezi převzetím předmětu koupě kupujIcIm a zaplacením celé kupní ceny
k jakémukoliv poškození nebo odcizení předmětu smlouvy, je kupuýcí povinen uhradit
veškeré náklady spojené s opravou předmětu smlouvy a v případě odcizení celou kupní
cenu uvedenou ČI. VIl této smlouvy.



3. Během doby mezi převzetím předmětu smlouvy kupuýcím a zaplacením celé kupní ceny
není kupuýcí oprávněn prodat, pronajmout, zapůjčit či přenechat předmět koupě k
užívání třetí osobě.

4. výše uvedená výhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům kupuýcího, ode dne, kdy
dojde podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

X.
Vady zboží a záruka za jakost

1. prodávajÍcÍ poskytuje kupujÍcÍmu záruku za jakost předmětu koupě, jíž se prodávajÍcÍ
zaručuje, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu
stanovenému kupní smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané kupní smlouvou a
nebude mít právni vady. Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční
doba"), přičemž délka záruční doby vyplývá z Přílohy Č. 1 kupní smlouvy. Záruční doba je
sjednána jako nbd (Next Business Day) On-Site servis u kupujIcIho nebo v jiném místě
kupuýcim určeném do druhého pracovního dne po nahlášení vady s telefonickou
technickou podporou a nepřetržitou komplexní online podporou 24/7.

2. Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží dle této smlouvy
kupuýcímu.

3. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
3.1. při převzetí kupujIcIm nebo kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané

kupní smlouvou nebo
3.2. při převzetí kupuýcím nebo kdykoli v průběhu záruční doby způsobilý pro použití k

účelu stanovenému kupní smlouvou nebo
3.3. při převzetí kupujIcIm nebo kdykoli v průběhu záruční dÔby prostý právních vad.

4. Kupuýci je oprávněn zjištěné vady zboží oznámit prodávajÍcÍmu písemnou formou.
V oznámení vady musí být vady popsány.

5. prodávajÍcÍ neodpovídá za vady spočIvajki v opotřebeni předmětu koupě, které je
obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako předmět koupě.

6. Má-li předmět koupě vady, za které prodávajÍcÍ odpovídá, má kupuýcí dle vlastní volby
právo:
6.1. na dodání nového předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze

vady zcela zřejmě nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části předmětu
koupě, může Kupujľci požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může
odstoupit od kupní smlouvy, nebo

6.2. na dodání chybějÍcÍ části předmětu koupě, nebo
6.3. na odstranění vady bezplatnou opravou předmětu koupě, nebo



6.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
6.5. odstoupit od kupní smlouvy.

7. V případě odstranění vad je prodávajÍcÍ povinen odstranit vady zboží neprodleně,
nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení vady kupujicím, není-li v Příloze č. 1 této
smlouvy stanoveno jinak. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího
odstavce, je KupujIcí oprávněn:
7.1. zajistit odstraněni vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
7.2. zajistit obstarání náhradního plněni jinou odborně způsobilou osobou, nebo
7.3. požadovat slevu z kupní ceny, nebo
7.4. od Kupní smlouvy odstoupit.

XI.
Smluvní pokuty

1. Za nesplněni závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany nás|edujÍcÍ smluvní pokutu za
prodlení prodávajÍcÍho s předáním zboží způsobem podle ČI. VI. této smlouvy ve lhůtě
podle ČI. V. této smlouvy je prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupuýcimu smluvní pokutu ve
výši 0,5% z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byt' započatý, den prodlení.

2. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupuýcího domáhat se na
prodávajÍcÍm náhrady škody vzniklé v důsledku skutečnosti zak|ádajícjch právo
kupuýciho na smluvní pokutu, a to v její plně výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i
v rozsahu přesahujÍcÍm smluvní pokutu.

XII.
Závěrečná ujednání

1. V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z veřejných prostředků a ustanovením
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je prodávajÍcÍ osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tyto závazky' prodávajÍcÍho se' vztahují i na jeho smluvní partnery, podí|ejÍcÍ se
na plnění smlouvy.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto
smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, budou řešit podle
příslušných ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují



nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ujednání bylo do smlouvy doplněno.

4. 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 osobami obou smluvních stran.

5. KupujIcI je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajÍcÍm,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží delším než 60 dnů,
b) nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajÍcÍho.

6. Odstoupeni od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem
doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této
smlouvy kupuýcím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy
prodávajÍcÍm, nemá prodávajÍcÍ nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých
nákladů.

7. prodávajÍcÍ není oprávněn bez souhlasu kupujÍcÍho postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

8. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv připadá na kupujícího.

10. ProdávajÍcÍ se zavazuje uchovávat odpovídajÍcÍm způsobem v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů,
smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujÍcÍ se k ,,Projektu",
přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna nás|edujÍcÍho roku, ve kterém zhotovitel
obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

11. prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

12. ProdávajÍcÍ je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Évropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k



provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni
kontroly součinnost.

13. Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě
Příloha č. 2 - Cena a množství předmětu koupě




