
Číslo smlouvy v registru dodavatele: RCV-2020-Z184

1. AUTOCONT a.s.
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
zastoupený: .
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 6563752/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen "prodávající")

a

2. Základní škola Nové Město na Moravě; Vratislavovo náměstí 124,
okres Žd'ár nad Sázavou
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Mgr. Ottou Ondráčkem, ředitelem
IČ:70284725
DIČ: CZ70284725
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 3836751/0100
(dále jen "kupující')

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Dodávka výpočetní
techniky pro základní školy, Nové Město na Moravě" část 1) výpočetní technika pro Základní školu
Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 (dále jen veřejná zakázka), níže uvedeného dne,
měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen "občanský zákoník") tuto:

Kupní smlouvu

Čti
Úvodní ujednání

1. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečeni dodávky dále specifikované výpočetní techniky (dále
jen "Předmět koupě") Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se
všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího
a s tím spojené činnosti Kupujícího.

či II
Předmět koupě

1. Předmětem koupě je výpočetní technika, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále
jen "Předmět koupě"), v typech, počtech a specifikaci stanovených v příloze Kupní smlouvy
(Příloha Č. 1 Kupní smlouvy Technická specifikace), která tvoří nedílnou součást této Kupní
smlouvy.



2. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, nepoužitý, v množství,
jakosti a provedení vyplývajících ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být
dále v takové jakosti a provedení:
• jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující

očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě. Předmět koupě musí zejména odpovídat
plnění nabídnutém prodávajícím v nabídce podané do veřejné zakázky, na jehož základě
je Kupní smlouva uzavřena;

• jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy;
• jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni

odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu;
• jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni

odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový předmět koupě, který splňuje
veškeré požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím a který zároveň vyhovuje platným
a účinným právním předpisům a technickým normám. Dojde-Ii ke změně právních předpisů
nebo technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky
stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni
odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

Či. III
Předmět závazku

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a
příslušenstvím a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout
Kupujícímu související plnění uvedená v příloze Č. 1 této Kupní smlouvy Technická
specifikace, bod 7.

2. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím,
přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout související plnění vymezená v Kupní smlouvě a
zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-Ii prodávající povinen podle
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "ZoDPH"), hradit DPH.

3. Povinnost prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy zahrnuje
tato plněni:
• dodat Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím Kupujícímu ve

vhodném balení v příslušném množství do místa plněni podle čI. IV, odst. 1 Kupní
smlouvy;

• vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do
místa plnění podle čI. IV, odst. 1 Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího;

• umístit Předmět koupě v místě plněni podle čI. IV, odst. 1 Kupní smlouvy podle pokynů
Kupujícího;

• sestavit, zapojit, nainstalovat potřebné software a zprovoznit Předmět koupě v místě
plněni podle specifikace uvedené v příloze Č. 1, bod 7, Kupní smlouvy podle pokynů
Kupujícího;

• předat doklady potřebné k převzetí a užíváni Předmětu koupě, a to v českém jazyce s
výjimkou odborných technických výrazů (dále jen "Doklady").

ČI. IV
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Místo a čas plnění

1. Místem plnění předmětu koupě je Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě,
popřípadě odloučená pracoviště základní školy, které určí kupující.

2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě dle specifikace uvedené v příloze Č. 1 této kupní
smlouvy nejpozději do 30.11.2020. Přesný termín dodání Prodávající dohodne s kontaktní
osobou Kupujícího.

ČI. V
Kupní cena

1. Kupní cena ciru 755648,63 Kč
(slovy: sedrnsetpadesátpěttis ícšestsetčtyřicetosm ko ru našedesáttři halé řů) včetně DP H.

2. Kupní cena uvedená v čI. V. odst. 1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
veřejné zakázky na celou dodávku ajako cena maximální, dle cenové nabídky prodávajícího.
Kupní cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu kupujícího formou dodatku k této
smlouvě.

3. Kupní cena dodávky uvedená v čI. V, odst. 1 obsahuje ocenění všech částečných plnění
nutných k řádnému splnění předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - a to i činností,
dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně
uvedeny, ale jsou nedílnou součástí předmětu plnění dodávky.

ČI. VI
Fakturace a platební podmínky

1. Prodávající bude fakturovat dohodnutou kupní cenu za dodávku bez DPH a k této ceně bude
připočtena DPH v zákonné výši. Tato cena bude kupujícím uhrazena po předání a převzetí
dodávky a odstraněni vad a nedodělků. Faktura (daňový doklad bude doložena oboustranně
odsouhlaseným předávacím protokolem.

2. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 28 - 35 zákona Č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu
dle ust. § 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře
bude kromě jiného uvedeno, že plnění proběhlo podle této smlouvy.

3. Platby poukáže Kupující bezhotovostně na účet Prodávajícího na základě faktury.
4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vyhotovení prodávajícím za

předpokladu, že faktura (daňový doklad) bude kupujícím doručena do tří pracovních dnů ode
dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura (daňový doklad) doručena kupujícímu
později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícímu přesáhlo
dobu tří dnů, Za okamžik uhrazení faktury (daňového dokladu) se považuje datum, kdy byla
předmětná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na
faktuře.

5. Účastník je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě,
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.
Účastník musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne
doručení opravené faktury účastníku.

6. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k předmětu
koupě vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu koupě tak přechází na kupujícího
teprve úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny uvedené v čI. V odst. 1 této smlouvy.

Či. VII
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Závěrečná ustanovení

1. Kupující podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

2. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv")
je kupující, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

4. Kupujícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. Č.
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží
jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Příloha Č. 1 - Technická specifikace, je nedílnou součástí této smlouvy.
Příloha Č. 2 - Krycí list nabídky veřejné zakázky

V Jihlavě dne .
J'fl. (tJ. ?/J?:?

V Novém Městě na Moravě dne .

Prodávající: Kupující: ZÁ!(LADNÍ ŠKOLA
SOVE MĚSTO NA MORAv!

Vratislayovo náměstí 124
1 okres Zďár nad Sázavou

Digitálně pod=osal

Datum: 2020.10.11
19:42:37 +02'00'

Mgr. Otto Ondráček
ředitel
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AUTOCONT
PLNÁ MOC

Zmocnitel: AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 11012

zastoupená Martinem Stejskalem, členem představenstva, třída A a Ondřejem
Matuštíkem, členem představenstva, třída B

Zmocněnec:

funkce: Ředite! RC

trvale bytem:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k

• Jednání se třetími stranami, uzavírání smluv se třetími stranami a přijímání objednávek učiněných
těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb
Zmocnitele těmto třetím stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a
to v celkové výši plnění do 1 000 000 Kč bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém
případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.3.2021. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního
poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo jeho části další plnou moc.

Digitálně podepsal
l.1artin Stejskal

vu,"m: 2020.02.26
09:42:58 +01 '00'

Digitally signed by
Ing. Mgr. Ondřej
Matuštik, Ph.D.
Date: 2020.02.26
08:47:32 +01'00'

V Brně dne 26.2.2020

AUTOCONT a.s,
Martin Stejskal,
člen představenstva, třída A

AUTOCONT a.s,
Ondřej Matuštík,
člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly
Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků
plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Brně, dne 26.2.2020

Datum: 2020.02.26
08:24:01 +01'00'

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
Hornopolní 3322/34,70200 Ostrava, Tel.:

IMNW.autocont.cz
www.autocont.sk



Specifikace pro l.ZŠ:

1. Allln One 22":
• DELLOptiplex 3280:

./ - 21,S" antireflexní displej s rozlišením FHD (1920x1080)

./ - procesor s benchmark score 7589

./- RAM 8 GB

./ - interní SSDdisk 250 GB

./ - klávesnice s numerickým blokem, myš

./-lx DP port

./ - kamera + mikrofon

./ - lx port USBC, 2x port USB3.x

./ - Windows 10 Pro EDU

./ - Wifi + Bluetooth

./ - záruka 3 roky onsite NBD
2. Allln One 24":

• DELLOptiplex 5480:
./ - 23,8" antireflexní displej s rozlišením FHD (1920x1080)
./ - procesor s benchmark score 10512
./ - RAM 8 GB
./ - interní SSDdisk 480 GB
./ - klávesnice s numerickým blokem, myš
./-lx DP port
./ - kamera + mikrofon
./ - lx port USBC, 2x port USB3.x
./ - operační systém Windows 10 Pro EDU
./ - \Niti + Bluetooth
.r . záruka 3 roky onsite NBD

3. Nctebcok 15":

• Lenovo ThinkBook 15:
./ - 15,6" antireflexní displej s rozlišením FHD (1920x1080)
./ - procesor s benchmark score 8009
./- RAM 8 GB
./ - interní SSDdisk 250 GB
./ - klávesnice s numerickým blokem
./- HDMI nebo miniHDMI
./ - kamera + mikrofon
./ - lx port USBC, 2x port USB3.x
./ - operační systém Windows 10 Pro
./ - Wifi + Bluetooth
./ - záruka 3 roky onsite NBD

4. Notebook 13":
• DELLLatitude 3310 2v1:

./ - konvertibilní dotykové zařízení s otočným displejem o 3600 umožňující práci
v režimu notebook, média, přehrávač, tablet .

./ - 13,3" dotykový antireflexní displej s rozlišením FHD (1920x1080)

./ - procesor s benchmark score 6483

./ - RAM 8 GB



../ - interní SSD disk 250 GB

.r: HDMI nebo miniHDMI

../ - kamera + mikrofon

../ - lx port USB C 2x port USB 3.x

../ - operační systém Windows 10 Pro EDU

../ - Wifi + Bluetooth

../ - záruka 3 roky onsite NBD

5. Antivirový software kaspersky:

• Rozšíření stávající EDU Select licence školy k datu výročí 6.6.2021 o 35 ks

6. Servisní práce dle požadavku zadavatele v plném rozsahu



KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka
Dodávka výpočetní techniky pro

základní' školy, Nové Město na Moravě

ZadavatelI
Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad
Sázavou. Vratislavovo náměstí 124. 592 31 Nové Město- na Moravě, IČ: 70284725

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860. příspěvková
organizace, Leandra Čecha 860,59231 Nové Město na Moravě

Zadavate12 IČ: 60574674

IČ
telefon, fax
e-mail
datová schránk
pověř. zástup

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava
4308697 DIČ ICZ04308697

~

a ctb7phe
ce pro další jednání: ~

účastník
sídlo

nabídková cena bez DPH

Část 1 624 503,00

Část 2) 557 777,00

termín dodávky: do 30.11.2020

poznámky:

datum

AUTOCO~Jla.s.
Romana Havelkv Sh_586 01 Jíntava

Tel.: '
DIO: O:Z04@gge97

30.09.20fa

podpis, razítko


