
Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

prodávajici DLNK s.r.o.
se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metuji
IČO 26012162
DIČ CZ26012162
zástupce
bankovní spojení:
č. účtu Flo banka, a.s.

dále také jako ,,prodávajlcl" a

Kupující
se sídlem
IČO
DIČ
zástupce

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
60153245
CZ60153245

ředitel

dále také jako ,,kupujlcl;" prodávajÍcÍ a kupujľci společně také jako ,,smluvní strany"

Předmět smlouvy

1 Předmětem koupě jsou učebni pomůcky dle technické specifikace, která je přIlohou č. 1 této smlouvy
(dále jen ,,zboží").

2. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží spolu s doklady k němu Kupujícknu řádně a v čas a umožnit
Kupujícknu nabýt k němu vlastnické právo.

3. KupujicI se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku íl. této smlouvy.

4. Zboží musí být dodáno nové, plně funkční a v jakosti a provedeni, jež se hodí pro účel, k němuž se
takové zboží zpravidla užívá.

ll.
Kupní cena

1 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za zboží činí:

87 000,- Kč bez DPH

18 270,- Kč 21% DPH

105 270,- KČ včetně DPH

2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícIho na dopravu zboží do místa dodáni, kterým je sídlo
kupujÍcÍho (dále jen ,,místo dodáni").

3. Kupní cena je cenou pevnou a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

4. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V
případě snÍženÍ daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto sníženi.
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5. KupujÍcÍ zaplatí prodávajíchnu celou kupní cenu na základě faktur vystavených po řádném dodání zboží,
převodem na účet prodávajÍcÍho. v případě, že termín dodáni dle této smlouvy spadá do roku 2021, je
prodávajÍcÍ oprávněn vystavit fakturu dle článku lV. odst. 3 a 4 jako zálohovou ještě před dodáním zboží.

6. ProdávajÍcÍ vystaví samostatné faktury pro plnění dle děleni uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

Termin dodáni

1 prodávajÍcÍ dodá zboží kupujicimu nejpozději do dvou týdnů od nabyti účinnosti této Kupní smlouvy.

2. Odpovědnou osobou pro vedeni dodávky a převzetí zboží za stranu kupujÍcÍho je: Ing.
tel:

IV.
Ostatní ujednáni

1. prodávajÍcĹ se zavazuje předat zboží kupujÍcÍmu v termínu dle ČI. Ill. této kupní smlouvy a kupujÍcÍ se
zavazuje zboží v této lhůtě od prodávajÍcÍho převzít.

2. Vlastnické právo ke zboží jakož i nebezpe¢1 škody na zboží přechází na Kupujíciho jeho převzetím.

3. Každá faktura dle ČI. II odst. 5 smlouvy bude obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajÍcÍho i kupujĹcÍho;
b) den odeslánI, den splatnosti a datum zdanitelného plnění;
C) označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupujÍcÍ provést úhradu;
d) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku;
e) soupis zboží vycházejÍcÍ z položkového rozpočtu;
f) razítko a podpis oprávněné osoby;
g) identifikaci příslušného projektu

4. Splatnost každé faktury je 30 dnů ode dne jej iho doručeni kupujicknu. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vystavené úplné faktury bez vad.

5. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání přIslušné finanční částky z účtu kupujÍcÍho
ve prospěch čísla účtu prodávajÍcÍho uvedeného v úvodu této smlouvy.

V.
Smluvní pokuty

1. prodávajici uhradí kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny v Kč bez DPH dle ČI. 11
odst. 1 smlouvy za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží oproti termínu uvedeném v ČI. Ill
odst. 1 smlouvy zapříčiněný prodávajÍcÍm. Případné reklamace nemají vliv na uplatnění této pokuty.

2. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné
částky VC. DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Povinnost zaplatit smluvní pokuty je do 30 kalendářních dnů od obdrženi výzvy oprávněné strany
stranou povinnou.

VI.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na zboží záruční lhůtu 24 měsíců nebo delší dle přílohy č. 1 této smlouvy
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Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek

2. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujIciho, zejména:

a) nedodržení pokynů prodávajÍcÍho či předpisů výrobce o použÍváni a údržbě předmětu plněni,
pokud byly prokazatelně předány kupujícknu;

b) násilné či svévolné poškození předmětu plněni;
C) nedodržení předepsané kvality elektrické sItě;
d) chybné obsluhy předmětu plněni;
e) neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
f) vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofý či jiných vnějších vlivů.

3. Případné reklamace se řIdi příslušným ustanovením občanského zákoníku.

VIl.
Odstoupení od smlouvy

1. KupujícI je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud předmět plněni nebude dodán v souladu
s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy nebo ze zákonných důvodů.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud bude prokázáno, že prodávajicI uvedl do
nabídky v rámci výběrového řIzenI veřejné zakázky ve smyslu článku lX. odst. 1 do své nabídky
nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

3. ProdávajícI je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

Vlil.
Další ustanoveni

1. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi
nakládat v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a nařIzenlm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařIzenI o ochraně osobních údajů).

2. ProdávajícI je povinen uchovávat veškeré doklady souvÍsejÍcÍ s realizaci předmětu smlouvy a jeho
financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění) včetně účetních
dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončeni předmětného projektu, zároveň však alespoň
do 31. 12. 2028.

3. Dodavatel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované
informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu kupujichnu, zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontro|ního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řIzení veřejné zakázky s názvem
,,NOTEBOOKY MŠMT" které bylo zahájeno odesláním výzvy k podáňI nabídek dne .Z...4 ZOLO (dále

jen ,,veřejná zakázka").

2. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.
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3. Tato kupní smlouva a vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Tuto kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými,
očIslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Tato kupní smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomi, že veškeré projevy vůle souvÍsejĹcÍ s touto kupní smlouvou musí být
učiněny písemnou formou a prokazatelně doručeny druhé smluvní straně, jinak se k nim nepřihližI.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli
v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Technická specifikace a položkový rozpočet výzvy ,,NOTEBOOKY MŠMT"

Za prodávajĹcÍho v Novém Městě Za kupujÍcÍho ve Vrchlabí dne « :{Z,.2020

nad Metují dne Qj'.. CL 2020

Be.
Jednatel společnosti

Mgr. Martin Vlášek
ředitel školy
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Dodavatel vyplní tento dokument na žlutě označených místech

Technická specifikace a položkový rozpočet
Zadavatel: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, IČO 60153245

Dodavatel: DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, lČ: 26012162

Příloha Č.2 výzvy k podání nabídek
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM:

,,NOTEBOOKY MŠMT"
s vymezením předmětu zakázky k sestavení nabídkové ceny

Zadavatel si vlastními silami ověří specifikace nabízeného zboží.
Dodavatel může být nápomocen tím, že nad rámec nabídky poskytne firemní dokumentaci či hypertextový odkaz se specifikacemi nabízeného zboží l!

Dodavatelem deklarovaný název zařízenI aPočet Cena/ks Sazba Cena/ks Cena celkem Požadovaná specifikace . , V
položky Název položky , modelove označeni včetne délky záruční doby v

kusů bez DPH DPH s dph s dph (specifikováno zadavatelem) měsIcIch

* notebook
* display: lPS, matný nebo antireflexivnI 15,6" nativní rozlišení minimálně 1920 x
1080 Notebook HP ProBook 455 G7

*display: IPS, matný, antireflexivni 15.6" nativní* CPU: minimálně 11000 PassMark https://www.cpubenchmark.net/, maximální .
typické TDP 16W rozliseni 1920 x 1080

. *CPU: AMD Ryzen 5 4500U {11 284 bodů), TOP 15W* grafička karta minimálně 1100 Average G3D Mark
*operačn1 paměť RAM 8GB DDR4https://videocardbenchmark.net

Ť *Kovové vIko displeje, tělo z tvrzeného plastu* operaČní paměť RAM minimálně 8GB
*polovodičový disk s kapacitou 256GB SSD NYME* provedení: kovové vIko displeje

*klávesnice: česká, numerická, podsvícená1 notebook 6 14 500,00 21% 17 545,00 105 270,00 * polovodičový disk s minimální kapacitou 250GB
*rozhran1: čtečka otisků prstů, touchpad, Bluetooth,* klávesnice: numerická podsvícená

. USB-C, 2x USB 3.1, lx HDMI, WiFi, integrovaná* rozhraní: touchpad, Bluetooth, LAN (RJ-45), USB-C, USB, HDMI, WiFi ač,
. . . . . . . webkamera, integrované repro, integrova ný mikrofon,integrovana webkamera, integrovane repro, integrovany mikrofon, kombinovaný , ,

. . kombinovaný konektor sluchatek/mikrofonukonektor duchatek/mikrofonu
*napájecíadapter* napájecíadapter ,

*operacn1 systém Windows 10 Pro Education CZoperacni system s mozností připojení do domény v nejnovější verzi a české
*záruka 24 měsíců NBDlokalizaci

* jedná se o nové bezvadné zboží* záruka minimálně 24 měsíců, typ záruky NBD
* musí se jednat o nové bezvadné zboží

105 270,00 Kč


