
Kupní smlouva
kterou níže uvedeného dne mesíce a roku uzavrely podle zákona c. 89/2012 Sb., obcanský
zákoník tyto:

smluvní strany

Materská Škola, základní škola a strední Škola Vyškov, príspevková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IC,

Mgr. Janou Vágnerovou, reditelkou školy
sídl. Osvobození 681/55, Vyškov 68201
70843082

na strane jedné a dále v textu pouze jako ,,Kupující"

a
iTsk s.r.o.
zastoupená:
se sídlem:
IC,

Pavlem Tesarem, jednatelem
Dedická 123/24a, 68201 Vyškov
06707157

na strane druhé a dále v textu pouze jako ,,Prodávající"

Pro prípad, že dojde ke zmene kteréhokoli ze shora uvedených údaju, je smluvní strana, u které
Ianá zmena nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to prukazným zpusobem
(forinou doporuceného dopisu) a bez zbytecného odkladu. V prípade, že z duvodu nedodržení
nebo porušení této povinnosti dojde ke škode, zavazuje se strana, která škodu zpusobila, tuto
nahradit v plné výši.

Clánek 1

Predmet smlouvy
(l) Touto kupní smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje dodat

kupujícímu zboží, jehož jmenovitý seznam je uveden v nabídkovém liste prodávajícího,
který tvorí prílohu c. 1 _l této smlouvy a je její nedílnou soucástí, a prevést na nej
vlastnické právo k tomuto zboží.

(2) Kupující se zavazuje zboží prevzít a zaplatit za ne prodávajícímu kupní cenu dle
príslušných ustanovení této smlouvy.

Clánek 2

Místo a termín plnení
(l) Místem plnení je sídlo kupujícího, tedy MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, príspevková orµnizace,

sídl. Osvobození 681/55, Vyškov 68201.
(2) Prodávající se zavazuje, že predmet koupe kupujícímu odevzdá nejpozdeji do 6.

11. 2020. Kupující se zavazuje predmet koupe bez vad prevzít.
(3) Spolecne s predmetem koupe predá prodávající kupujícímu veškerou dokumentaci

(zejména licencní císla a produktové klíce k SW, návod k použití v ceském jazyce,
zárucní listy, apod.) vztahující se k predmetu koupe.

Clánek 3

Kupní cena a platební podmínky
(l) Kupní cena za zboží je uvedena v ceníku prodávajícího, který

príloha c. 1 nedílnou soucástí této kupní smlouvy. Cena je stanovena za
položky vcetne DPH a vcetne veškerých nákladu (pojištení, dopravné, ostatní
prodávajícího souvisejících s dopravou do místa plnení.

je jako
jednotlivé
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(2) Podkladem pro zaplacení kupní ceny bude danový doklad (dále jen ,,faktura"), jehož
soucástí bude popis prodávané movité veci vcetne veškerého pn"slušenství, tj. popis
predmetu koupe. Prílohou faktury bude dodací list. Faktura musí formou a obsahem
odpovídat platným právním predpisum.

(3) Fakturu vystaví prodávající do 14 dnu po predání a prevzetí predmetu koupe. Smluvní
strany se dohodly, že kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu. Kupující provede
bezhotovostní úhradu kupní ceny na úcet uvedený na fakture.

(4) Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splatná dol4 dnu ode dne následujícího po
dni dorucení faktury kupujícímu.

(5) Kupující je oprávnen ve lhute splatnosti dorucenou fakturu vrátit prodávajícímu, jestliže
vyúctovaná cena neodpovídá cene sjednané nebo faktura neobsahuje náležitosti uvedené
v odst. 3 tohoto clánku smlouvy. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, prestává
bežet puvodní lhuta splatnosti. Nová lhuta splatnosti v délce 14 dnu zacne bežet od
dorucení nové nebo opravené faktury kupujícímu. Do doby dorucení nové nebo opravené
faktury není kupující v prodlení s placením.

(6) Penežitý závazek kupujícího se považuje za splnený v den, kdy je dlužná cástka odepsána
z úctu kupujícího.

(7) Prodávající není oprávnen prevést jako postupitel pohledávky z této smlouvy tretí osobe
bez predchozího písemného souhlasu kupujícího, za který nebude pro tento úcel
považována e-mailová ci jiná elektronická zpráva.

Clánek 4

Vlastnické právo
(l) Smluvní strany se dohodly, že kupující nabude vlastnické právo k predmetu koupe

v okamžiku úplného zaplaceni kupní ceny.
(2) K prechodu nebezpecí škody na predmetu koupe dojde okamžikemjeho prevzetí ze strany

kupujícího.

Clánek 5
Odpovednost za vady a sankce

(l) Prodávající poskytuje záruku za jakost predmetu koupe v délce trí let na predmet koupe
- notebooky. Zárucní doba zacne bežet dnem prevzetí predmetu koupe kupujícím.

(2) Místem odstranení závady v dobe záruky je sídlo kupujícího na adrese uvedené shora,
nebo jiné místo dle výberu kupujícího. Prodávající se zavazuje vadu oznámenou
kupujícím odstranit nejpozdeji do jednoho pracovního dne od dorucení oznámení o vade,
nedohodnou-li se strany jinak.

(3) V prípade, že budou kupujícím po prevzetí predmetu koupe na tomto zjišteny vady, má
kupující právo uplatnit vuci prodávajícímu nároky v souladu s príslušnýrni ustanoveními
zákona c. 89/2012, obcanský zákoník.

(4) V prípade prodlení kupujícího s placením kupní ceny, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny za každý den
prodlení.

(5) V prípade prodlení prodávajícího s predání predmetu koupe je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den
prodlení.

(6) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné zpusobem a ve lhute uvedenými v jejich
vyúctování. Zaplacením smluvní pokuty není dotcena povinnost odstranit závadný stav
ani právo smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši prevyšující smluvní pokutu.



Clánek 6

Ostatní a závereCná ujednání
(l) Tato smlouva je uzavrena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá úcinnosti

dnem zverejnení v Registru smluv podle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

(2) Smluvní strany shodne prohlašují, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetly,
že byla uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, urcite,
vážne a srozumitelne, nikoliv v tísni a za nápadne nevýhodných podmínek. Tato smlouva
obsahuje úplné ujednání o predmetu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
mely ci chtely ujednat. Žádný p'ojev smluvních stran ucinený pri jednání o této smlouve

ani projev ucinený po uzavrení této smlouvy nesmí být vykládán v roqporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.

(3) Zmeny a doplnky této smlouvy lze cinit pouze písemne, císlovanými dodatky,
podepsanými obema smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento úcel
považována výmena e-mailových ci jiných elektronických u)ráv.

(4) Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškerou soucinnost a provádet takové
úkony, které umožní efektivní provádení a plneni financní kontroly podle zákona
c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe, ve znení pozdejších predpisu.

(S) Kupující je oprávnen od této smlouvy odstoupit z duvodu uvedených ve smlouve nebo
v zákone c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a jeho úcinky
nastávají dnem dorucení prodávajícímu na adresu uvedenou shora.

(6) Prodávající není oprávnen prevést jáko postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo
z její cásti tretí osobe bez predchozího písemného souhlasu kupujícího, za který nebude
pro tento úcel považována e-mailová ci jiná elektronická zpráva.

(7) Podpisem smlouvy prodávající souhlasí se zverejnením informací o verejné zakázce, a to
se zverejnením smlouvy nebo podstatných náležitostí smlouvy (predmet smlouvy,
sjednaná cena, termíny plnení, smluvní sankce, zárucní doba) a všemi dodatky a zmenami
smlouvy. Soucasne prodávající souhlasí se zverejnením svého obchodního jména a
dalších identifikacních údaju.

(B) Smlouva je sqpsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží
kupující a jedno prodávající.

Ve Vyškove dne 02. ll. 2020 Ve Vyškove dne 02. 11. 2020

Materská škola, základni škola

Kupující
Mgr. Jana Vágnerová

reditelka školy
Pavel Tesar

jednatel spolecnosti



Technický parametr p~ovaMl parametry nabízené pmmetry

Konstrukcní provedeni pevný (klasický notebook) pevný

Procesor

- Minimálnívýkon dle PassMark - CPU
5 200 bodu 5.248 bodu (k 29.10.2020)

Mark VID
Pamet RAM

- mjnimálnjvelikost 8GB 8gb

-Typ DDR4 DDR4

- pocet volných slotu 1 1

pevný disk

- Pocet min. l druh 1/SSD 1/SSD

- Kapacita dat min. 256 GB 256GB

Optická mechanika

- DVD-RW nespecifikováno ne

Grafická karta

-Typ integrovaná integrovaná

- Minimálnivýkon dle PassMark- CPU . .
nespecifikováno nespecifikováno

Mark

Displej

- Velikost minimálne 15,6" 15,6"

- RozlišenI Fut! HD 1920 x 1080 Full HD

- Dotykový ne ne

- Technologie nespecifikováno nespecifikováno

Kamera

- lntegrova ná kamera Ano Ano

Klávesnice

- Lokalizace CZ+SK CZ+SK

- Numerická klávesnice Ano Ano

- Podsvícení Ne ne

Ctecka otisku prstu nespec"fikováno ne

Ctecka pametových karet Ano Ano

Sítová karta

-Typ integrovaná, lx RJ45 Integrovaná, lx RJ45

- Rychlost min. 10/100/1000 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s

Bezdrátové pripojení

Wi-Fi - pásmo 2,4GHz/5GHz Ano/ Ano Ano/Ano

Bluetooth Ano Ano

Rozhraní - minimální pocty všech typu

- USB Type A 3x 3x

- USB Type C nespecifikováno ne

- LAN RJ-45 lx lx

-VGA nespecifikováno ne

- HDMI pocet/typ lx l Standard 1x/Standard

- Vstup na mikrofon ano ano kombinovaný

- výstup na sluchátka ano ano kombinovaný

PríslušenstvÍ nespecifikováno

Operacní systém Windows 10 Pro CZ 64bit Win1opro CZ 64bit

3 roky NBD on-site, jednotné kontaktní 3 roky NBD on-site, jednotné kontaktní

Záruka min. místo pro hlášení poruchy v ceském místo pro hlášeni poruchy v ceském

lazVce jazvce

Požadujeme nové, nepoužité zboží.

Poznámky IN/OUT mic+sluchátka muže být rešen

pomoci kombinovaného portu

pocet kusu 11

Cena Kc/kus s DPH 17 450,00

Cena celkem NTB s DPH 191 950,00 Kc
PrHušemtvi

Optická, bezdrátová, min. 1200 dpi
Genius NX-7000 - splnuje

Myš + brašna Brašna vhodná pro ntb velikosti 15,6",

popruh pres rameno Brašna na notebook do 15,6"

Cena Kc/kus s DPH 550,00

Cena celkem príslušensMs DPH 6 050,00 KC

Cena celkem s DPH 198 000,00 KCJ
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