
KUPNÍ SMLOUVA 202006SPSS 
kterou, podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:  Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
se sídlem J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
zastoupen 
ve věcech smluvních: Ing. Petra Fialová, ředitelka
ve věcech technických: Ing. Martin Straka
IČ: 00837385 
Bankovní spojení: 
(dále jen objednatel)

1.2. Dodavatel: Administrátoři.cz s.r.o. 
se sídlem Družební 172, 687 51 Nivnice
zastoupen: 
ve věcech smluvních: Libor Kunčík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Libor Kunčík, jednatel společnosti
IČO: 29193257
DIČ: CZ CZ29193257
Bankovní spojení:  

(dále jen dodavatel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1 Dodavatel  se  zavazuje,  že  objednateli  dodá zboží  v rámci  veřejné zakázky  ,,Dodávka PC
učebny  +  ostatní  IT  techniky,, (dále  také  jen  „zboží“).  Objednatel  se  touto  smlouvou
zavazuje řádně dodané zboží převzít a uhradit za něj sjednanou cenu. Předmět dodávky
blíže specifikuje Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Dodávka PC učebny + ostatní IT
techniky,, a nabídka vítězného uchazeče. 

2.2 Zboží  bude  dodáno  v souladu  s platnými  právními  předpisy,  v rozsahu  a  dle  podmínek
stanovených objednatelem v zadávací  dokumentaci  při  zadávání veřejné zakázky a podle
požadavků a podkladů objednatele předaných dodavateli  před podpisem této smlouvy a
dále  v souladu  s vítěznou  nabídkou  dodavatele.  Tyto  dokumenty  jsou  oběma smluvním
stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují.

2.3 Dodavatel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci zboží dle
této  smlouvy,  seznámil  se  řádně  s místem  dodání  a  požadavky  objednatele  uvedenými
v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci dodávky, jsou
úplné a na jejich základě lze řádně dodat zboží.

2.4 Dodavatel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů zjistil vše potřebné
pro sestavení nabídkové ceny a tato obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při
uzavírání této smlouvy.



2.5 V případě,  že  požadavky  objednatele  budou  přesahovat  vymezení  dodávky  dle  této
smlouvy,  je  na  to  dodavatel  povinen písemně upozornit  formou návrhu dodatku  k této
smlouvě.  Na  případnou  změnu rozsahu  dodávky  bude  uzavřen  písemný dodatek  k této
smlouvě. Dodá-li dodavatel požadované plnění, aniž byl uzavřen dodatek k této smlouvě,
platí, že cena tohoto plnění je zahrnuta v celkové kupní ceně.

3. MÍSTO PLNĚNÍ, ČAS PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ:

3.1 Místem plnění je Střední škola Strážnice, pracoviště J. Skácela 890.

3.2 O dodání  zboží  bude  vyhotoven  písemný  předávací  protokol,  který  musí  být  podepsán
oprávněnými  zástupci  smluvních  stran.  Předávací  protokol  musí  obsahovat  soupis
případných vad a stanovení lhůty pro jejich odstranění. O odstranění vytknutých vad bude
sepsán dodatek k předávacímu protokolu. 

3.3 Zboží bude dodáno na dvě části, část 1 a část 2 (dle zadávací dokumentace) nejpozději do:
20.7.2020.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dodané zboží od dodavatele převzít.

4. KUPNÍ CENA:

4.1 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši 421.200,- Kč bez DPH. Ke
kupní  ceně  bude  připočtena  DPH  v  zákonné  výši.  Celková  kupní  cena  za  zboží  činí
509.652,- Kč vč. DPH (slovy  pětsetdevěttisícšestsetpadesátdvě Kč vč. DPH).

4.2 Kupní cena je rozdělena dle plnění na dvě části:
Část 1 ve výši 367 500,-Kč bez DPH, 444 675,- Kč vč. DPH.
Část 2 ve výši 53 700,- Kč bez DPH, 64 977,- Kč vč. DPH.

4.3  Celková  kupní  cena  je  mezi  smluvními  stranami  dohodnuta  jako  nejvýše  přípustná  a
zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dodání zboží, zejména náklady na pořízení zboží,
mzdové náklady, daně, cla, správní poplatky, inflaci, náklady na dopravu zboží, instalaci a
uvedení do provozu.

4.4 Dodavatel  prohlašuje,  že  se  řádně  seznámil  s požadavky  objednatele  na  dodání  zboží,
veškerými podklady, zejména se zadávací dokumentací a odpovídá za to, že ocenil řádně
všechna plnění, která jsou nutná k řádnému dodání zboží a která bylo možno předvídat při
uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v zadávací dokumentaci neuvedl. 

4.5    Dodavatel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena po řádném dodání zboží. Faktury
s níže uvedenými náležitostmi budou předány při dodání zboží. Faktury budou vystaveny
podle dílčího plnění – faktura č. 1 za část 1 a faktura č. 2 za část 2.

5.2 Doba splatnosti faktury je dohodnuta v délce 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5.3 Za termín plnění úhrady ceny díla bude považován termín odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.



5.4 V případě  fakturace  ceny  dalších  plnění  požadovaných  objednatelem  bude  vystavena
samostatná faktura dle podmínek uvedených výše v této smlouvě.

6. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE, KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA JAKOST:

6.1 Dodavatel  poskytuje  záruku  na  jakost  zboží  v  souladu  s  platnými  právními  předpisy  a
zaručuje,  že  zboží  je  dodáno  v souladu  s platnými  právními  předpisy,  zadávacími
podmínkami veřejné zakázky na dodání zboží a požadavky objednatele.

6.2 Záruční doba se sjednává následovně a začíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem 

 HW – záruční doba 24 měsíců

6.3 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace
musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

6.4 Oprávněně  reklamované  vady  ostatního  zboží  budou  dodavatelem  odstraněny  bez
zbytečného odkladu a bezplatně,  nejpozději  do 30 dnů od nahlášení  závady na servisní
podporu u dodavatele, nebo výrobce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. SANKCE:

7.1 V případě nedodržení termínu řádného dodání zboží je objednatel oprávněn požadovat a
dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7.2 V  případě  nedodržení  termínu  odstranění  reklamovaných  vad  je  objednatel  oprávněn
požadovat  a  dodavatel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  200,-  Kč  za  každý  den
prodlení a každou jednotlivou vadu a počínaje 7 dnem prodlení ve výši 500,- Kč za každý
den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.3 V případě  prodlení  objednatele  s úhradou  ceny zboží  je  dodavatel  oprávněn požadovat
zákonný úrok z prodlení.

7.4 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

8.1 Objednatel  je oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními
právních předpisů.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část
sjednané kupní ceny včetně nákladů na realizaci předmětu smlouvy.

8.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení
povinností dodavatele dle této smlouvy.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

9.1 Objednatel se stává vlastníkem zboží v okamžiku předání zboží. Dodavatel nese nebezpečí
škody na zboží až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

9.2 Vznikne-li  objednateli  z důvodu  vadného  plnění  či  prodlení  s předáním  zboží  škoda,  je
dodavatel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.



9.3 Smluvní  vztahy  výslovně  neupravené  touto  smlouvou  se  řídí  ustanoveními  občanského
zákoníku.

9.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

9.5 Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním
formou  písemného  dodatku  k  této  smlouvě,  podepsaného  oprávněnými  zástupci  obou
smluvních stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.

9.6 Tato  smlouva  bude  uveřejněna  prostřednictvím  registru  smluv  postupem  dle  zákona  č.
340/2015 Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a  o  registru  smluv  (zákon o  registru  smluv),  v  platném znění.  Smluvní  strany  se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Objednatel.

9.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

9.8 Smluvní  strany  souhlasí  se  zpracováním  svých  ve  smlouvě  uvedených  osobních  údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv). Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje
poskytuje dobrovolně.

9.9 Ujednání  v této  smlouvě  se  užijí  přednostně  před  odchylnou  úpravou  obchodních,  či
záručních podmínek dodavatele.

9.10 Smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými  zástupci  obou smluvních  stran  a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.11 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel
obdrží 1 vyhotovení, 1 přísluší dodavateli.

             Ve Strážnici dne V Nivnici dne 19.6.2020

Ing. Petra Fialová
----------------------------------------------- 

Libor Kunčík
----------------------------------------------- 

Razítko a podpis objednatele Razítko a podpis dodavatele
 


