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Kupní smlouva
uzavrená podle § 2085 a násl. ObCanského zákoníku C. 89/2012 Sb., v platném znení

na dodávku zarízení

,, Dodávka ICT techniky a tabule"

I.
SMLUVNÍSTRANY

1.1 KupujÍcL"

Gymnázium Moravský Krumlov, príspevková organizace
Zastoupený: Mgr. Dagmar Holá, reditelka školy
Se sídlem: Smetanova 168, Moravský Krumlov
PSC: 672 01
ICO: 49438875
DIC: CZ49438875

Bankovní spojení: Komercní banka a.s.
císlo úctu: 195 083 200 237/0100

Osoba poverená ke smluvnímu jednání: Mgr. Dagmar Holá
Tel .' 515 322 234, email: redite/@/nk,q\'ln.(:z

(dále jen kupující na strane jedné)

1.2. prodávajlcL'
MCS plus spol. s r.o.
Zastoupený: Alešem Rohrerem,
se sídlem: Janáckova 888/4, Hustopece
PSC: 693 01
ICO: 25535391
DIC: CZ25535391

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
císlo úctu: 4609280207/5500
Osoba poverená ke smluvnímu jednání: Aleš Rohrer, Jednatel

(dále jen prodávající na strane druhé)

se dohodly, Že uzavírají tuto smlouvu

II.
PREDMET dodatku SMLOUVY

2.1 Podklady smlouvy
2.1.1. Zadání kupujícího ze dne ll. 11. 2020

2.2. Vecný rozsah
2.2.1 Dodávka dataprojektoru Epson EB-680, 2 ks DELL Vostro 3501, kabel HDMI 20 m a pylonové tabule
vhodné k projekci o celkové šírce 400 cm vcetne montáže dopravy.



Kupující vyžaduje dodat pouze nové nepoužité zboží.
2.2.2. místo plnení: sídlo kupujícího

III.
DODACÍPODMÍNKY

3.1. Termín dodání:
Prodávající dodá dataprojektor a notebooky nejpozdeji do 20. 12. 2020 a tabuli vcetne montáže do 20. 2. 2021
3.2. Závazek prodávajícího dle této smlouvy je splnen predáním dodávky vcetne overení funkcnosti.

IV.
CENA A ZPUSOB FINANCOVÁNÍ

4.1,
celková cena dodávky se skládá z ceny dataprojektoru 36 490 KC, 2 ks notebooku 37 980 KC, HDMI

kabelu 970 KC, tabule vcetne montáŽe a dopravy 39 000 KC. Uvedené ceny jsou s DPH

CELKEM

94 578,51 KC ( bez DPH)
/9 861,49 Kc DPH

114 440 Kc
Cena je pevná a konecná.

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
4.2.1 Po predání dodávky zboží vystaví prodávající fakturu se splatností 14 dnu.
4.2.2. Prodávající se zavazuje vystavit a odeslat originál faktury objednateli.
4.2.3 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
- oznacení faktury a její císlo
- datum vystavení a datum splatnosti
- predmet plnení
- oznacení bankovního spojení prodávajícího a kupujícího
- cenu vynaložených nákladu a samostatne uvedenou sazbu DPH
- celkovou fakturovanou cástku

4.3. Kupující je oprávnen do 3 dnu po prijetí faktury fakturu vrátit prodávajícímu bez zaplacení, obsahuje-li
nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popr. chybí-li ve fakture nekteré z náležitostí. Vcasným a
oprávneným vrácením faktury prestává bežet lhuta její splatnosti, obsahuje-ii nesprávné cenové údaje nebo jiné
nesprávné náležitosti, poprípade chybí-li ve fakture, a beží znovu ode dne dorucení opravené faktury kupujícímu.

V.
ZÁRUKA A REKLAMACNÍPODMÍNKY

5.1 . Prodávající poskytuje kupujícímu zárucní lhutu na dodanou techniku 24 mesícu.

5.2. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v dobe jeho predání nebo se vyskytnou v zárucní dobe,
neodpovídá však za vady vzniklé neodborným používáním.

5. 3. Reklamacní lhuty
Kupující je povinen pri prevzetí vykonat rádnou prohlídku a vyzkoušení dodávky. Vady skryté, zjištené a
zjistitelné používáním bude objednatel reklamovat písemne do 3 dnu ode dne zjištení vady.

5.4. Odstranení vad:
Prodávající je povinen v nejkratším možném termínu ode dne písemného uznání reklamace na vlastní
náklady odstranit vadu. Za vadu se nepovažují poruchy zpusobené nevhodným používáním.

5.5. Zárucní servis je poskytován bezplatne. Prodávající garantuje zajištení zárucního servisu po dobu 24
mesícu.



VI.
SMLUVNÍPOKUTYA SANKCE

6. l. Bude-li kupující v prodlení s plnením kteréhokoliv penežitého závazku, zaplatí prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0.05 % z fakturované cástky za každý den prodlení.

6.2. Pri nedodržení termínu splnení dodávky zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 1.000,-KC z ceny dodávky.

6.3. Prodávající není v prodlení s plnením dodávky, pokud k nemu došlo z viny kupujícího.

VII.
ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

8.1. Objednatel je oprávnen odstoupit od smlouvy, pokud prodávající:

- Je v prodlení se smluvne dohodnutým termínem plnení po dobu delší než 30 kalendárních dnu
- Vstoupí do likvidace
- Na jeho majetek je vedeno insolvencní rízení nebo insolvencní návrh byl zamítnut pro nedostatek

majetku prodávajícího

VIII.
ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

l 1.1. Tato smlouva muže být menena ci doplnována pouze písemnými oboustranne dohodnutými, postupne
císlovanými dodatky, které se stávají její nedílnou soucástí.

l 1.4. Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího podpisu obema smluvními stranami a je
vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž l obdrží prodávající a l objednatel.

l 1.5. Obe smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich
svobodné vule, což stvrzují svými podpisy.




