
KUPNí SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními

stranami

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
se sídlem: Komenského 399, 541 01 Trutnov
IČO: 64201180
DIČ: CZ64201180
zastoupena:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "kupující")

Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy
Česká spořitelna, a. s.
2573403359/0800, 50016-2573403359/0800

a
HLT Group s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
27494128
CZ27494128

zastoupená: Břetislav Liškou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 205961702/0300
(dále jen "prodávající")

(dále společně jako "smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník") ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující

kupní smlouvy
(dále jen "smlouva")

ČI.I
ZÁKLADNí USTANOVENí

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na nákup serveru.

2. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že k úhradě kupní ceny dle této smlouvy je nutné
splnit zejména následující povinnosti:

dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
dodržet sjednaný termín dodání.

ČI. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou dodat
kupujícímu server, jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č 1 (dále jen "server"). Kupující se zavazuje
server převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v této smlouvě.

2. Prodávající se zavazuje dodat server v souladu s právním řádem České republiky, v požadované kvalitě
a v termínu podle této smlouvy a především v souladu s pokyny a zájmy kupujícího. Smluvní strany
výslovně stvrzují, že součástí dodávky není instalace serveru.
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Či. III
DOBA A MíSTO DODÁNí

1. Prodávající se zavazuje dodat server kupujícímu do 20 dnů od uzavření této smlouvy.

2. O předání a převzetí serveru sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma
smluvními stranami.

3. Místem dodání serveru je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.

ČI. IV.
KUPNí CENA A PLATEBNí PODMíNKY

1. Smluvní strany sjednaly kupní cenu ve výši:
115 575,- Kč bez DPH
139 846,- Kč vč. DPH

(slovy: jednostotřicetdevěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých)

Uvedená cena je konečná, tedy vč. aktuální sazby DPH.

2. Výše uvedená kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré nutné
náklady prodávajícího. Kupní cena koresponduje s nabídkovou cenou prodávajícího, kterou uvedl v rámci
poptávkového řízení.

3. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, kterou je prodávající
oprávněn vystavit po předání a převzetí serveru. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol, který bude
přílohou faktury.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Úhradu vyfakturované
částky se zavazuje kupující provést na účet prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na
faktuře.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Nemá-Ii faktura některou z náležitostí stanovených zákonem nebo touto
smlouvou či trpí-Ii jinou vadou, je kupující oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit
prodávajícímu k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti
dle bodu 5 tohoto článku smlouvy od doručení řádné faktury.

6. Prodávající není oprávněn požadovat a kupující mu není povinen poskytovat na kupní cenu zálohy.

ČI. V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN

1. Kupující pro předmět koupě vyčlení vyhovující prostory.

2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do místa dodání.

3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o všech okolnostech majících vliv na řádnou a včasnou
dodávku.

4. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení
veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy:

a) jako osoba povinná dle § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit přístup i k těm částem nabídek, smluv a
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád);

b) zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů a dalších
relevantních podkladů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty) souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou právními předpisy.

Prodávající zajistí plnění těchto povinností rovněž svými subdodavateli.
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ČI. VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNí PODMíNKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na server v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí. Záruční
doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže server nebo jeho část užívat pro vady, za které
prodávající odpovídá. V případě převzetí serveru s vadami záruční doba neskončí dříve než 36 měsíců
ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí servu kupujícím.

2. Kupující je povinen každý výskyt vady zjištěné v záruční době bez zbytečného odkladu po jejím zjištění,
nejpozději však do konce záruční doby, písemně, e-mailem či e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem oznámit prodávajícímu, přičemž v oznámení vadu popíše. Smluvní strany se dohodly na tom,
že i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující
je oprávněn požadovat odstranění vady jedním z dále uvedených způsobů.

3. Prodávající se zavazuje odstranit vady reklamované v záruční době v termínu dle dohody smluvních stran,
jinak nejpozději do 31 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

4. Neodstraní-Ii prodávající ve stanovené lhůtě vadu sám, je kupující dle své volby oprávněn:
a) jedná-Ii se o vadu odstranitelnou, nadále požadovat odstranění vady nebo
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

5. Nároky kupujícího dle tohoto článku se nedotýkají nároku kupujícího na náhradu škody vzniklé
v souvislosti s vadným plněním.

ČI. VII.
SMLUVNí SANKCE

1. Dojde-Ii k prodlení kupujícího s placením kupní ceny dle řádně a oprávněně vystavené faktury: je
prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý
den prodlení s placením.

2. Za každý den prodlení s dodáním serveru se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,01 % z kupní ceny.

3. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu
škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.
Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku na smluvní pokuty vzniklé na základě této
smlouvy.

Či. VIII.
DOBA TRVÁNí SMLOUVY A ODSTOUPENí OD SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze
měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna této smlouvy jinou než
písemnou formou se nepřipouští, není-Ii v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Prodávající je od smlouvy oprávněn odstoupit pouze v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní
ceny delším než 60 (šedesát) kalendářních dní ode dne splatnosti.

3. Kupující je nad rámec zákonné úpravy oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení této
smlouvy prodávajícím, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje:
a) prodlení prodávajícího s dodávkou serveru po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dní;
b) pokud nebudou v rámci nápravy vadného plnění dodrženy časové a věcné podmínky této nápravy;
c) jakékoli opakované porušení této smlouvy;

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
Odstoupením od této smlouvy tato smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

5. Ukončením smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, ochrany důvěrných informací a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejm. čI. VII, VIII a na ně navazující
ujednání o smluvních pokutách.
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ČI. IX.
ODPOVĚDNÉ OSOBY

1. Na straně prodávajícího je osobou odpovědnou pro účely plnění této smlouvy ustanoven: Ing. Jan
Mánek, e-mail: manek@hlt.cz. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením kupujícímu spolu
s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní
strany výslovně sjednávají, že tato kontaktní osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

2. Na straně kupujícího je osobou odpovědnou pro účely poskytování součinnosti ustanovena: Mgr. Václav
Fišer, e-mail: fiser@Zskomtu.cz. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením prodávajícímu spolu
s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní
strany výslovně sjednávají, že tato kontaktní osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

ČI.X.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENí

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a zákona o veřejných zakázkách. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této
smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-Ii smírného řešení
dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch
částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná změna smlouvy není
přípustná. Za podstatnou změnu smlouvy jsou považovány zejména změny zadávacích podmínek
(zejména změny v předmětu plnění nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv
na okruh potenciální dodavatelů.

3. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost
smlouvy jako celku a strany se zavazují neprodleně se dohodnout na změně této smlouvy, která bude
směřovat k řádnému provedení záměrů obsažených v takovém ustanovení.

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, včetně kupní ceny.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne kupujícímu v
souvislosti s touto smlouvou nebo příslušnými smlouvami nejsou informace důvěrné ve smyslu
občanského zákoníku.

6. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupujícím,
která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje smluvní postavení z této
smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, z něhož
každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

• Příloha Č. 1 - Technická specifikace serveru

V případě rozporu textu této smlouvy s textem některé z příloh, má přednost text této smlouvy.

Kupující: Prodávající:

V Trutnově dne V Praze dne
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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě - Technická specifikace serveru

• Server v provedení tower

• 1x procesor splňující benchmark test na hodnotu 11 000 dle http://www.cpubenchmark.net. počet jader

nenavyšující požadavek na další licence serverového operačního systému, možnost rozšíření o

druhý procesor

• Operační paměť ve výši min. 32GB RAM PC4, DDR4 2400MHz, možnost rozšíření až na 3TB

• Ochrana paměti: Advanced ECC with multi-bit errorprotection and memory online spare mode

• Network LAN adaptér integrovaný 4x 1Gb port

• RAID řadič s podporou RAID 0,1,5,6,10,50,60 a flash zálohovanou cache 2GB s možností rozšíření na 4GB

• Podpora .secure encryption" na úrovni RAID řadiče

• Pevné disky o kapacitě min. 6x 300GB SAS 2.5" 10k

• Možnost rozšíření až na 48 disků, podpora až pro 6x NVME PCI-E SSD disk

• Napájecí zdroj, vyměnitelný za provozu. Možnost rozšíření o další zdroj

• 1x interní microSD card slot, 2x interní USB slot

• Vzdálené ovládání limitů výkonu a spotřeby zdrojů bez nutnosti instalace agentů do OS

• Záruka 3 roky s odezvou následující pracovní den v místě použití

• Přímá podpora správy virtuálních serverů pro VMware, Microsoft Hyper-V, Xen Server - možnost min. těchto

operací nad virtuálními servery: start, stop, pause, reset, move, copy, backup

• Serverový operační systém v nejnovější verzi pro školy

• 145x přístupová licence CAL ve verzi na zařízení pro školy
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