
\ Příloha Č. 2 ZD

Kupní smlouva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
se sídlem: Trutnov, Komenského 399, PSČ54101
IČ: 642 01180
DIČ:
zastoupena:

CZ64201180
Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy

(dále jen "Kupující", na straně jedné)

a

BScom s. r. o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Spojenecká 69, 541 01 Trutnov
27466787
CZ27466787
Pavlem Brzákem
Československá obchodní banka, a.s.
194127770/0300

(dále jen "Prodávající", na straně druhé)

společně též jako "smluvní strany" nebo samostatně jako "smluvní strana"

tuto

Kupní smlouvu (dále jen "Smlouva") dle ustanovení § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník")

Preambule

• Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek výběrového řízení na zakázku malé
hodnoty s názvem "Poptávka ICT vybavení - ZŠ, Trutnov, Komenského 399" (dále jen
.Zakázka"), zadávanou mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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Příloha Č. 2 ZD

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

• Zakázka dle předchozího ustanovení bude realizována v části A} v rámci projektu
"Šablony 2016-2018, inkluze a vzdělávání", s registračním číslem
"CZ.02.3.68jO.OjO.Oj16_022j0002052" (dále jen "Projekt") spolufinancovaného z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OPVVV") a v části B} ze státního
rozpočtu České republiky.

I. Předmět Smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu ICT vybavení dle Zakázky (dále jen "Zařízení"),
jejichž specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem
"Poptávka ICTvybavení - ZŠ,Trutnov, Komenského 399".

2. Kupující si vyhrazuje právo na případnou změnu rozsahu (množství jednotlivých položek)
dodávek specifikovaných v zadávací dokumentaci, a to bez jakékoli sankce ze strany
Prodávajícího.

3. Prodávající se zavazuje na Kupujícího převést vlastnické právo k Zařízení za podmínek
této Smlouvy a Kupující se zavazuje Zařízení za podmínek této Smlouvy převzít a zaplatit
za něj sjednanou kupní cenu.

4. Nedílnou součástí Zařízení je kompletní technická dokumentace k Zařízení a technické
podmínky, zejména: prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě apod.

5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného Zařízení, a že Zařízení
nemá žádné právní vady.

II. Doba plnění

1. Předmět plnění veřejné zakázky bude dodán nejpozději do 20 dnů od podpisu smlouvy.
Prodávající se zavazuje v tomto termínu Zařízení dodat, zprovoznit a provést technické
i aplikační proškolení uživatelů.

2. Současně s dodáním Zařízení se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu veškeré doklady
potřebné k převzetí a užívání Zařízení (tj. doklady uvedené v ust. čI. I. odst. 4 této
Smlouvy).

III. Místo a předání plnění

1. Prodávající dodá Zařízení na sídlo Zadavatele.
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2. Při předání Zařízení Kupujícímu bude Kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti
a funkčnosti dodávky Zařízení a po provedeném technickém i aplikační proškolení
uživatelů podepsán předávací protokol, jímž Kupující Zařízení převezme.

3. Pokud dodané Zařízení bude vykazovat vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými
budou představovat podstatné porušení smlouvy (např. nefunkčnost Zařízení apod.) má
Kupující právo odmítnout podepsat předávací protokol a má povinnost vyzvat
Prodávajícího k odstranění těchto vad, případně k dodání nového zařízení bez vad.

4. Pokud dodané Zařízení bude vykazovat pouze drobné vady představující nepodstatné
porušení smlouvy, tj. vady nebránící řádnému používání Zařízení, má Kupující právo tuto
skutečnost uvést v předávacím protokolu a požadovat jejich odstranění, ale nemá právo
z tohoto důvodu odmítnout podepsat předávací protokol.

5. Od okamžiku podepsání předávacího protokolu Kupujícím začíná běžet záruční lhůta.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za Zařízení včetně všech souvisejících činností činí:

• Cena bez DPH:
• DPH:
• Cena vč. DPH:

254.140,- Kč
53.369,- Kč
307.509,- Kč

2. Součástí kupní ceny je cena za dopravu Zařízení do určeného místa, přepravní poplatky,
instalace, zprovoznění, zaškolení, pojištění, zajištění záručních servisních služeb v místě
dodání, odvoz a navrácení reklamovaného zboží, veškerá rizika, zisk, finanční vlivy
vč. inflace, poplatky a další nezbytné náklady v souladu s nabídkou Prodávajícího,
přičemž je stanovena jako cena nejvyšší přípustná. Součástí kupní ceny jsou i práce
a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo Smlouvě uvedeny nejsou, ale Prodávající
jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

V. Platební podmínky

1. Kupní cena dle ust. čI. IV. odst. 1 této Smlouvy bude zaplacena na základě daňových
dokladů vystavených zvlášť pro část a) a zvlášť pro část b) po předání Zařízení na základě
potvrzeného předávacího protokolu.

2. Splatnost daňových dokladů se stanovuje na 30 dnů od data jejich doručení Kupujícímu.

3. Prodávající je povinen na faktuře k části A) uvést, že je projekt financován z OPVVV
"Šablony 2016-2018, inkluze a vzdělávání", s registračním číslem
CZ.02.3.68jO.OjO.Oj16_022j0002052. Tato faktura - daňový doklad musí splňovat
náležitosti stanovené platnými právními předpisy a musí odpovídat Pravidlům pro
žadatele a příjemce z OPVVV. Kupující je oprávněn do 10 dnů po obdržení faktury vrátit
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Prodávajícímu fakturu v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit s novým
termínem splatnosti.

4. Faktury - daňové doklady budou doručeny v tištěné podobě na adresu Kupujícího.

VI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Zařízení přechází na Kupujícího dnem předání věci.

VII. Záruční podmínky

1. Na Zařízení poskytuje prodávající záruku 36 měsíců od data podpisu předávacího
protokolu dle ust. čI. III. této Smlouvy.

2. Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při
dopravě do místa plnění a instalaci Zařízení provedené pracovníky Prodávajícího; na vady
softwarového a datového charakteru a na soulad faktického provedení a parametrů
Zařízení s platnými předpisy a dokumentací Zařízení.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybnou obsluhou Zařízení a vlivem parametrů
připojených sítí v rozporu s technickými podmínkami Zařízení.

4. V případě vady na Zařízení Kupující o tomto uvědomí Prodávajícího písemnou formou na
email dle odst. 10 tohoto článku. V oznámení popíše Kupující vzniklou vadu.

5. Odstranění závady ohlášené Prodávajícímu, na které se vztahuje záruka v záruční době,
provede Prodávající nebo jím pověření pracovníci na náklady Prodávajícího. Na takto
opravené součásti nebo funkce Zařízení poskytuje Prodávající dodatečnou záruku
6 měsíců od ukončení opravy potvrzené předávacím protokolem - záruka
na předmětnou opravu platí i po skončení záruční doby na celé Zařízení.

6. V případě záruční opravy Zařízení, která je delší než 3 pracovní dny se prodlužuje záruční
doba na celé Zařízení sjednaná v odst. 1. tohoto článku Smlouvy o počet dní od opravy
do předání opraveného Zařízení Kupujícímu.

7. Prodávající odstraní vadu bezodkladně; nejpozději však zahájí opravu či vyzvedne
Zařízení do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení.

8. V případě, že vada je takového charakteru, že ji nelze odstranit opravou na Kupujícím
stanoveném místě, může být záruční oprava provedena formou opravy v servisní
organizaci Prodávajícího: v takových případech vyzvednutí v Kupujícím stanoveném
místě kdekoli na území České republiky, dopravu Zařízení a opětovné navrácení na
Prodávajícím stanovené místo kdekoli na území České republiky zajistí Prodávající na své
náklady. V případě, že není možné provést opravu na místě, je Prodávající povinen ji
provést a Zařízení bez vady navrátit na stanovené místo do 14 dnů od nahlášení závady.

9. V případě opravy formou výměny stroje je na nový stroj poskytována Prodávajícím nová
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36 měsíční záruka od doby převzetí Zařízení tj. od podepsání předávacího protokolu
nového stroje.

10. Kupující oznámí vady Zařízení kontaktní osobě Prodávajícího:

Jméno: Pavel Brzák

Tel.: 736759762

E-mail: brzak@bscom.cz

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zařízení dle čI. III této smlouvy je Kupující
oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez
DPH nedodaného Zařízení za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury je Prodávající oprávněn vyúčtovat
Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení, ale
nejvýše však 5% kupní ceny dle této Smlouvy. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode
dne doručení vyúčtování úroku z prodlení Kupujícímu.

3. V případě prodlení Prodávajícího s nástupem na opravu či vyzvednutím dle Č. VII odst. 7
této smlouvy je Kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05
% z celkové ceny bez DPH reklamovaného Zařízení za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení Prodávajícího s navrácením Zařízení bez vady dle Č. VII odst. 8 této
smlouvy je Kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny bez DPH reklamovaného Zařízení za každý započatý den prodlení.

5. V případě, že Prodávající opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost, u níž
byl již v průběhu plnění Smlouvy na její porušování písemně upozorněn, z toho nejméně
jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto
ustanovení Smlouvy, je Kupující oprávněn uplatnit a Prodávající povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši až do 5% z kupní ceny dle této Smlouvy za každý takový případ
porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví
Kupující v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti
postihovaného porušení smluvní povinnosti. Pokračuje-Ii Prodávající v porušování téže
smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto
ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní
povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování
stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí
překročit 50% z kupní ceny dle této Smlouvy.

6. V případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího dojde k
nedodržení dotačních podmínek OPVVV, které bude mít za následek krácení či
neproplacení dotace na financování Projektu, je Kupující oprávněn uplatnit a Prodávající
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povinen uhradit smluvní pokutu ve výši částky, o kterou bude dotace Projektu snížena.
Tato smluvní pokuta je limitována částkou ve výši 40% kupní ceny Zařízení v části A).

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

IX. Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající naplní některý
z následujících důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

b) vstoupí do likvidace;

c) ve své nabídce podané v rámci výběrového řízení na Zakázku uvedl nepravdivé,
mylné či zkreslené informace;

d) nedodá a/nebo nezprovozní Zařízení dle ust. čI. III. této Smlouvy ani v Kupujícím
dodatečně poskytnuté lhůtě v délce alespoň 15 dnů;

e) podstatně porušil povinnosti Prodávajícího podle této Smlouvy a výše uvedené,
nenapravil ani v dodatečné lhůtě stanovené k tomuto Prodávajícímu v písemné
výzvě zaslané či osobně předané Kupujícím (dodatečná lhůta bude činit nejméně 5
pracovních dnů ode dne doručení / předání výzvy);

f) přes písemnou výzvu k nápravě s poskytnutím dodatečné lhůty, která činí nejméně
5 pracovních dnů, opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu
touto Smlouvou.

2. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Kupující naplní některý
z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy
o více než 60 kalendářních dnů.

3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle
vyjadřujícího odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu část kupní ceny za činnosti a dodávky řádně provedené
před účinností ukončení smluvního vztahu. Část kupní ceny za činnosti a dodávky
provedené Prodávajícím před účinností ukončení se stávají konečnou výší kupní ceny, tj.
odměny za plnění poskytnuté před účinností ukončení Smlouvy a představuje konečné
narovnání veškerých povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu.

5. Poté, co nabude účinnosti právní jednání, jímž dojde k ukončení této Smlouvy,
Prodávající neprodleně:

a) přestane provádět veškeré činnosti související s plněním této Smlouvy kromě těch,
k nimž dal Kupující pokyn;
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b) předá Kupujícímu dokumentaci zhotovenou Prodávajícím nebo pro něj a dosud
dodané Zařízení, nebo jeho část, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné
části kupní ceny.

X. Další a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, neupravená touto Smlouvou, se řídí občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podepsáním odpovědných zástupců obou
smluvních stran.

3. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy lze provádět písemnými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Kupující a Prodávající shodně prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že úkony
spojené s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto Smlouvu neuzavřeli \j,

tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky
jejího uzavření. Obě smluvní strany dále shodně prohlašují, že se před podpisem této
Smlouvy řádně seznámily s jejím obsahem, souhlasí s ní a na důkaz toho níže připojují
vlastnoruční podpisy osoby oprávněné jednat jejich jménem.

Za Kupujícího

V Trutnově dne~:.!..~/ř

Za Prodávajícího

V Trutnově dne 22.05.2017
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Dodatek ke kupní smlouvě

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
se sídlem: Trutnov, Komenského 399, PSČ541 01
IČ: 642 01180
DIČ: CZ64201180
zastoupena: Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy

(dále jen "Kupující", na straně jedné)

a

BScom s. r. o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Spojenecká 69, 541 01 Trutnov
27466787
CZ27466787
Pavlem Brzákem
Československá obchodní banka, a. s.
194127770/0300

(dále jen "Prodávající", na straně druhé)

společně též jako "smluvní strany" nebo samostatně jako "smluvní strana"

tento dodatek ke Kupní smlouvě k zakázce malé hodnoty s názvem "Poptávka ICT vybavení -
ZŠ, Trutnov, Komenského 399"

Preambule

Kupující vyhlásil výběrové řízení na zakázku malé hodnoty s názvem "Poptávka ICT
vybavení - ZŠ, Trutnov, Komenského 399" (dále jen "Zakázka"), zadávanou mimo režim
zákona Č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle
Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do
uvedeného výběrového řízení se přihlásil i Prodávající a jako podklad do výběrového
řízení podepsal dne 22.05.2018 také návrh kupní smlouvy a tímto dnem také datoval
svůj podpis na návrhu kupní smlouvy. Dne 29.05.2017 Kupující vyhlásil výsledek
výběrového řízení a téhož dne spolu smluvní strany uzavřeli Kupní smlouvu.

Zakázka dle předchozího ustanovení byla realizována v části a) v rámci projektu "Šablony
2016-2018, inkluze a vzdělávání", s registračním číslem
"CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 022/0002052" (dále jen "Projekt") spolufinancovaného
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z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OPVVV") a v části b) ze státního
rozpočtu České republiky.

• Dle ustanovení Kupní smlouvy měla být zakázka realizována do 20 dnů po podpisu
smlouvy (článek II. Kupní smlouvy). Předávací protokol byl podepsán dne 12.06.2017.

• Následně až 02.11.2017 byla smlouva zveřejněna v registru smluv. Nyní smluvní strany
zjistily, že došlo k chybnému uvedení data podepsání kupní smlouvy, kdy je na kupní
smlouvě zveřejněné v registru smluv, místo správného data ,,29.05.2017" uvedeno
nesprávné datum ,,22.05.2017", tedy původní datum, které uvedl Prodávající
v podkladech pro výběrové řízení. K této chybě došlo tak, že Prodávající zajistil tisk Kupní
smlouvy s datem původního podpisu smlouvy z jeho strany při podání nabídky. Kupující
při podpisu smlouvy datum neuvedl a teprve před zveřejněním smlouvy v registru smluv
opsal datum, které uvedl prodávající.

• Aby se předešlo v budoucnosti pochybnostem, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke
kupní smlouvě:

I. Předmět Smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouva byla uzavřena dne 29.05.2017 a na základě
toho Kupní smlouvu mění tak, že v jejích závěrečných ustanoveních

na straně Kupujícího text "V Trutnově dne 22.5.2017" nahrazují textem "V Trutnově
dne 29.05.2017",

na straně Prodávajícího text "V Trutnově dne 22.05.2017" nahrazují textem "V
Trutnově dne 29.05.2017".

II. Další a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za Kupujícího Za Prodávajícího

V Trutnově dne 7. února 2018 V Trutnově dne

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni '·,lIh ",~[PS-vC tKOU .•-V
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské s1rukturální alnvesučni fondy
Operační pro9ram Výzkum. vývoj a vzdělaváru

Poptávka leT vybavení - Z�, Trutnov, Komenského 399
Systémové číslo zakázky: P17V00000067

Předávací protokol
11. Identifikační údaje zadavatele

Oficiální název zadavatele Základní škola, Trutnov, Komenského 399

sídlo Trutnov, Komenského 399, PSČ541 01

Datová schránka jjsgjv3

IČ

DIČ

64201180

CZ64201180

Zastoupený Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy

Kontaktní osoba Mgr. Petr Horčička

Email kontaktní osoby horcicka@zskomtu.cz

Telefon kontaktní osoby +420 603 18 15 82

I 2. Identifikační údaje dodavatele

Oficiální název dodavatele BScoms. r. o.

sídlo Spojenecká 69, Trutnov, 541 01

.IČ

DIČ

27466787

CZ274 667 87

. Zastoupený Pavlem Brzákem

Email kontaktní osoby brzak@bscom.cz

Telefon kontaktní osoby +420736759 762

Přesný název organizace' Základní škola. Trutnov. Komenského 399' Ulice> Komenského 399' Město' 541 01 Trutnov
IČ 64 20 I I 80, DlČ CZ 64 20 II 80' Telefon' 499 81 I 195' Mobil • 736 538 170 • Fax' 499 81 I 197'
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I 3. Specifikace předmětu dodávky

Položka Počet kusů

část a)

. Notebook Lenovo V31O-15 4 ks

Stacionární data projektor 3 LCD EPSON EB-675W 1ks

Manažerský telefon HUAWEI VS II Black 1ks

Tablet APPLE iPad 32 GB 3 ks

část b)

Sestava stolní PC Lenovo S510 SFF 7ks

Stacionární data projektor EPSON EB-965H 1ks

Interaktivní tabule vč: instal. Activ Board 10 Touch 78D 1ks

Obě strany svým podpisem odsouhlasily předání výše uvedené dodávky.

V Trutnově, dne 12. června 2017

Přesný název organizace' Základní škola. Trutnov. Komenského 399' Ulice' Komenského 399' Město' 541 01 Trutnov
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