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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel.
kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. René Rozsypal, vedoucí odboru informačních technologií
email: /tel:

- dále jen kupující

a

AUTOCONT a.s.
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupena Jindřich Zimola, ředitel regionálního obchodního centra
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
11012
bankovní spojení/číslo účtu:
ID d ph
Tel.:
E-mail:

- dále jen prodávající
- kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce
„Dodávka výpočetní techniky“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a umožnit mu nabýt
vlastnické právo ke zboží vymezenému v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen zboží) a
kupující se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

2. Součástí dodávky zboží je i dodání dokladů potřebných pro užívání předmětu koupě.
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článek 2 
CENA PLNĚNÍ 

1. Kupní cena za zboží v Kč se sjednává celkem ve výši: 

CENA CELKEM BEZ DPH =1738100,-Kč 

DPH =365001,-Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH =2103101,-Kč 

2. Cena plnění dle smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady 
prodávajícího s dodávkou zboží, včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího 
nutné k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího. 

článek 3 
DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ 

1. Zboží odevzdá prodávající kupujícímu osobně v sídle kupujícího do 60 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy, 

2. Prodávající v místě plnění svými silami a na vlastní náklady předvede funkčnost dodaného 
zboží.  

3. Kupující nepřevezme zboží nesplňující požadavky dle přílohy této smlouvy. 
4. O odevzdání a převzetí zboží bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, 

kterým se potvrdí úplnost dodávky. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím od 
prodávajícího stvrzeným dle tohoto ujednání. 

článek 4 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro zaplacení bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti, 
stanovené daňovými a účetními předpisy. 

2. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 10 dnů od odevzdání každé dílčí dodávky zboží 
způsobem dle této smlouvy. 

3. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
� označení platební doklad - faktura  
� celkovou sjednanou cenu bez DPH 
� celkovou výši DPH 
Přílohou faktury bude zápis o odevzdání a převzetí zboží dle článku 3. smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení kupujícímu. 
5. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK a to 

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
v daňovém dokladu, pokud bude odlišný; dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání 
částky z účtu kupujícího. 

6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována ve výši dle právních předpisů platných v době 
dodání zboží. 

článek 5 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Prodávající poskytne na zboží záruku specifikovanou v příloze smlouvy.  
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně. 
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3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
Kupující bude vady oznamovat:

a. do datové schránky: ctb7phe

b. na e-mail:

c. na telefonním čísle:

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

4. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, má se za to, že výrobek je
neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při
zachování technických parametrů zboží dle přílohy č. 1 smlouvy.

5. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace
kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto
vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se,
že reklamace byla oprávněná.

článek 6
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu
účtována smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po
kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH za každý den
prodlení.

3. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad zboží v sídle kupujícího
v termínech dle přílohy č. 1 smlouvy; porušení tohoto závazku zakládá právo kupujícího
požadovat smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.

článek 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

3. Kupující jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu
způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
podle tohoto ujednání.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 74. schůze Rady města Frýdku-Místku ze
dne 30. 3. 2021.

5. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a
případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením
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 nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na
stránkách www.frydekmistek.cz.
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Přílohy: 1 - Specifikace předmětu dodávky 

 

Za kupujícího:  Za prodávajícího: 
 
 

Ve Frýdku-Místku, dne __________  V _______________ dne___________  
 
 
 

____________________________  ______________________________ 
Petr Korč, primátor  Jindřich Zimola,  

ředitel regionálního obchodního centra 
    
 
 
 
 


