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KUPNÍ SMLOUVA  

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) 
(„Smlouva“) 

 

 

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, IČ: 64707130, se 

sídlem Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, zastoupená ředitelkou Bc. 
Hanou Podlahovou  

(„Kupující“) 

a 

2)    Obchodní firma   

Název společnosti:       FLAME System s.r.o.            

Sídlo:    Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Zastoupený (zastoupená): Bc. Aleš Kavik, jednatel společnosti 
    Nikola Gorgol, jednatel společnosti 
IČ:    26846888 

DIČ:     CZ26846888 

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
Č. účtu:              289221700/0300 

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní společnost zapsána  

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 28253 

Kontaktní osoby:  Tomáš Schneider, schneider@flame.cz, 737 239 120 

 

 („Prodávající“) 

 

(Kupující a Prodávající společně jako „Strany“) 

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU: 

 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věci v rámci zakázky 
Vybavení IT učebny s 3D tiskem – dílčí část 1 Nákup HW  vč. SW dle podmínek 
výběrového řízení.  

 Kupující se zavazuje Věci převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu 

stanovenou touto Smlouvou. 

mailto:schneider@flame.cz
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 DODÁNÍ PLNĚNÍ 

 Prodávající se zavazuje dodat Věci Kupujícímu nejpozději do 3. 9. 2020,  a to na místo 
plnění, kterým je Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, 
Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice. Prodávající je povinen informovat 
Kupujícího o termínu dodání Věcí alespoň 5 dní předem.  

 Součástí plnění Prodávajícího podle této Smlouvy je také zajištění dopravy Věcí do 

místa plnění, předání záručního a dodacího listu k Věcem.  

 Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Věci odpovídající Vybavení IT učebny 
s 3D tiskem – dílčí část 1 Nákup HW vč. SW, kdy jednotlivé položky jsou 
specifikovány v Soupisu dodávek, který je přílohou této smlouvy a je ve shodě 
s nabídkou dodavatele. 

 KUPNÍ CENA 

 Cena za prodej Věcí je stanovena dohodou obou smluvních Stran ve výši: 

Cena bez DPH     537 750 Kč 

DPH       112 928 Kč 

Cena celkem včetně DPH (dále jen „Cena“) 650 678 Kč 

(slovy: šest set padesát tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) 

  

 Cena plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou Věcí, tj. cenu Věcí, 
případné balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), 
pojištění. 

 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen na základě 
písemné dohody obou Stran. 

 Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace 
dodávky Věcí dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude Cena upravena 

podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši 
odpovídající změně sazby DPH. Strany v takovém případě uzavřou dodatek k této 
Smlouvě. 

 PODMÍNKY PLACENÍ 

 Prodávající vystaví fakturu do 14 kalendářních dnů od předání Věcí. 

 Lhůta splatnosti Ceny činí 14 dnů od prokazatelného doručení faktury Kupujícímu. 

 Jakákoli faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a případně 
jakékoli další náležitosti, které Kupující sdělil Prodávajícímu nejpozději při dodání 
Věcí. V případě, že faktura nebude mít kteroukoli z těchto náležitostí, je Kupující 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak 
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dostane do prodlení se splatností Ceny. Lhůta splatnosti Ceny počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  

Na faktuře bude uvedena věta:  

- Spolufinancováno z OP VVV, z projektu „ÚK IKAP A2“. 

- Přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Tento protokol slouží jako podklad pro úhradu faktury, bez protokolu 
bude faktura vrácena jako neúplná. 

 

 NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU SMLOUVY A VLASTNICKÉ PRÁVO 

 Nebezpečí škody na Věcech přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu. 
Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího předáním zboží 
Kupujícímu. Věci jsou považovány za předané a dodané okamžikem podpisu 
předávacího protokolu a/nebo dodacího listu oběma Stranami.   

 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD  

 Prodávající přebírá záruku za Věci po 24 měsíců od předání Věcí Kupujícímu.  Po 

tuto dobu zodpovídá Prodávající za to, že Věci budou mít vlastnosti předpokládané 
touto Smlouvou a že budou způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému 
používání k obvyklému účelu. Prodávající je vázán k bezplatnému odstranění vad 
včetně zajištění materiálu, jež je potřebný k odstranění vad, nebo poskytnutí 
přiměřené slevy. K odstranění vady písemně vyzve Kupující Prodávajícího bez 
zbytečného odkladu po zjištění vady. Záruční doba počíná běžet předáním Věci 
Kupujícímu.  

 Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat 
přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Kupujícím, pokud nebude 
termín obsahovat, má se za to, že je to 15 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese 
odkladu, se Prodávající zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin 
od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. 
Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Kupující. Odstranění vad bude 
vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Prodávajícím a Kupujícím. Jestliže 
Prodávající v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je Kupující oprávněn dát vady na 
náklady Prodávajícího odstranit třetí osobě. 

 SANKCE  

 V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad, je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení 
s nastoupením k odstranění vady a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo 
nedodělek. 
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 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto 
Smlouvou nebo dohodou Stran, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním vady a za každou jednu 
neodstraněnou vadu nebo nedodělek. 

 Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak 
dotčena právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním 
této Smlouvy. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
Stranami.  

 Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými 
dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení 
původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.  

 V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití 
ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení 
tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy. 

 Obě smluvní Strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním 
souhlasí. 

 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 
Strana obdrží jeden stejnopis. 

Přílohy smlouvy:  

1. Oceněný soupis předmětu koupě 

2.  Kopie výpisu z OR 

 

Tato Smlouva byla projednána na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím 
usnesením č.359/14/RM/2020 ze dne 8. 7. 2020 

 

V České Kamenice  
 

 

 

 

___________________________________ 

Kupující 

V Ostravě  
 

 

 

 

___________________________________ 

Prodávající 

Nikola Gorgol
Digitálně podepsal Nikola Gorgol 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26846888, 

o=FLAME System s.r.o., ou=Z0002, cn=Nikola 

Gorgol, sn=Gorgol, givenName=Nikola, 

serialNumber=P12237, title=jednatel 

Datum: 2020.08.05 11:24:39 +02'00'

Bc. Hana 

Podlahová

Digitálně podepsal Bc. 

Hana Podlahová 

Datum: 2020.08.05 

14:01:45 +02'00'
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Příloha č. 1 

 Nákup HW vč. SW  
Číslo 
položky Název a popis položky počet kusů cena bez DPH za kus cena celkem bez DPH Odkaz/Popis produktu 

1,1 

Tablet  ( pro programování stavebnic 
MŠ + další funkce)  - včetně odolného 
obalu 

9 13 500CZK 121 500CZK 

Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

Displej min. 10,2" 2160x1620 Retina, 

interní paměť 128 GB, Wi-Fi, Bluetooth, 

webkamera 8 Mpx + 1,2 Mpx, výdrž 
baterie až 10 h. Součástí dodávky je 
mobilní kufr s nabíjením a hromadnou 
synchronizací tabletů. 

      

1,2 

Notebook (pro programování 
didaktických stavebnic ZŠ,SŠ) 9 17 350CZK 156 150CZK 

Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

Podmínkou SSD disk min. 256GB, výdrž 
baterie 8 hod., velikost RAM 8GB nebo 

více, min 1xUSB 3.0, váha max. 2kg, 
včetně operačního systému kompabitibilní 
s Microsoft Office, procesor splňující 
Benchmark test dle 

www.cpubenchmark.net min. 7000 bodů, 
WiFi, Bluetooth, vestavěná webkamera, 
velikost displeje min. 15 palců, rozlišení 
min. 1920x1080 obr. bodů 

      

1,3 

Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, 
VR 

5 27 500CZK 137 500CZK 
Nabízíme produkt splňující specifikace 
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Procesor splňující Benchmark test dle 
www.cpubenchmark.net min. 15000 bodů, 
grafická karta samostatná, splňující 
Benchmark test dle 

www.videocardbenchmark.net min. 12000 

bodů, kapacita RAM min. 16 GB, disk SSD 
min. 1 × 256 GB, min 2xUSB 3.0,  min 
2xUSB 2.0, propojitelnost s položkou 1.6 - 
VR Brýle, včetně operačního systému 
kompabitibilní s Microsoft Office, monitor 
min 27. palců, Rozlišení min. 1920x1080,  s 
jasem min. 300 cd/m2 

      

1,4 3D pero 16 2 600CZK 41 600CZK Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

3D pero pro kreslení trojrozměrných tvarů, 
vypalování, pájení, řezání s možností 
propojit s mobilním telefonem a tabletem 

      

1,5 ruční 3D skener 1 18 500CZK 18 500CZK Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

Stolní 3D skener včetně obslužného 
software. Primárně určen k přípravě pro 
3D tisk. Integrované pouzdro pro podložku 
a kameru.   

    

1,6 VR Brýle 1 31 000CZK 31 000CZK Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

Vč. AMOLED displeje, rozlišení 2x min. 1 
440 x 1 600, včetně ovladačů, 
reproduktorů, oblužného softwar, 
příslušenství: 2x ruční ovladače, 2x 
základní stanice, 2x microUSB nabíječky, 
3x napájecí adaptéry, podporovaný 
Operační systém: kompatibilní s OS 
položky 1,3   

    

1,7 Digitální tužka 10 2 500CZK 25 000CZK Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

digitální tužka k tabletu podporující gesta, 
rozpoznává přítlak a náklon   
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1,8 Multifunkční zařízení 1 6 500CZK 6 500CZK Nabízíme produkt splňující specifikace 

  

Laserová tiskárna barevná, multifunkční, 
A4, tiskárna, skener, kopírka, 21 stran za 
minutu, 1200x 1200dpi, 1GB, barevné 
dotykové LCD, automatický podavač 
(ADF), duplex, AirPrint, USB 2.0, LAN, WiFi   

    

 Celkem bez DPH     537 750CZK  

 DPH (21%)     112 928CZK  

 Celkem s DPH     650 678CZK  
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