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KUPNÍ SMLOUVA

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Pmhä 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,

zastoupena ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen ,,kupuj'l'cl"")

a

Datok, s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33441,
se sídlem Slovanské náměstí 2237/1, 612 00 Brno,
IČ: 255 61 073, DIČ: CZ25561073,
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Č. ú.: 206105983/0600,

zastoupena jednatelem Josefem Barákem
(dále jen ,,prodávajl"cl"")

M "
S " .Y

ť. '
Ý

h

na základě veřejné zakázky sp. zn. UT-04/23/2021 (systémové číslo NEN.' N006/2l/V00003984)
s názvem ,, Nákup elektrospotřebičů pro PoS Havířov " a v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občansAý zákoník, v platném znění (dále jen ,, občanský zákoník') uzavírqjí
výše uvedené smluvní strany tuto."

kupní smlouvu

ČI. I.
předmět smlouvy

l. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu ,,nové elektrospotřebiče"
specifikované v ČI. II. a příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,zboží").

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje uhradit Prodávajícímu po řádném dodání zboží kupní cenu
uvedenou v ČI. III. odst. l.
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ČI. II.
Specifikace zboží

l. 35 ks - konvice rychlovarná
(objem min. 1,7 l vody, topné dno z nerezové oceli se skrytou topnou
středový konektor, ukazatel množství vody, automatické vypnutí při varu,
bezpečnostní pojistka, přepínač zapnuto/vypnuto s osvětlením)
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spirálou, otočný 360°
ochrana proti přehřátí,

";.

2. l ks - kávovar plnoautomatický
(volně stojící, tlak čerpadla min. 15 bar, ukazatel množství vody, objem nádržky na vodu
min. 1000 ml, nastavení hrubosti mletí, nastavení objemu a síly kávy)

3. 30 ks - trouba mikrovlnná
(volně stojící, mikrovlnný výkon min. 700 W, mechanické ovládání, regulovatelný výkon
ohřevu, časovač, otočný talíř)

4. 30 ks - trouba pečící (minitrouba)
(volně stojící, kombinace s dvěma plotýnkami, objem trouby min. 42 litrů, varianta společného
vaření i pečení, termostat trouby s nastavením teploty min. do 230 °C, časovač, volič programů,
skleněná dvířka)

5. 30 ks - chladnička kombinovaná
(volně stojící, umístění mrazáku dole, možnost záměny otevírání dveří, energetická třída
min. A++, výška 180-200 cm, jeden kompresor, hrubý objem chladničky min. 300 l, tři zásuvky
mrazáku, klimatická třída SN, ST)

6. 4 ks - pračka
(volně stojící, přední plnění, kapacita náplně min. 8 kg, energetická třída A+++, max. počet
otáček 1400/min., množstevní automatika, ochrana proti přetečení, přibližné rozměry
85/60/60 cm - v/š/h)

7. 3 ks - sušička prádla
(volně stojící, kondenzační, tepelné čeípadlo, energetická třída A+++, kapacita náplně min. 7 kg,
přibližné rozměry 85/60/60 cm - v/š/h, technologie pro přesné a rovnoměrné usušení prádla)

ČI. III.
Kupní cena a platební podmínky

l. Kupní cena za zboží je stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího ze dne 25.3.2021,
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, následovně:

.

Cena bez DPH
dph ve výši 21 %
Cena včetně DPH

361.761,40 Kč
75.969,89 Kč

437.731,29 Kč
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,," 2, Kupní cena dle odst. 1 je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího

i spojené s dodáním zboží kupujícímu.
,"" 3, Smluvní strany se dohodly, že cena dle odst. l může být změněna pouze v případě zákonné

,,í'"' změny sazby DPH, přičemž sazba JJPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni
.i" uskutečněného zdanitelného plnění.

:'!" 4. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím do 10 kalendářních dnů po
," ,',,,á, řádném dodání zboží.'"" 5. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu na

;8" fakturační adresu uvedenou v záhlaví této smlouvj'·
6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů včetně uvedeni cisla

jednacího této smlouvy. Přílohou faktury je dodací list podepsaný zástupci obou smluvních stran.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení

takovou fakturu, která neobsahuje nebo nesplňuje náležitosti stanovené v odst. 6 tohoto článku,
obsahuje jiné cenové údaje či jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě, nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen takovou fakturu
opravit nebo vyhotovit znovu. Do doby prokazatelného doručení opravené či nově vyhotovené
faktury se kupující nenachází v prodlení s úhradou kupní ceny. Po prokazatelném doručení
opravené či nově vyhotovené faktury počíná kupujícímu běžet nová lhůta její splatnosti.

8. Kupující uhradí fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího
uvedený na vystavené faktuře.

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy na úhradu ceny zboží či jeho části,
a rovněž nebude prodávajícímu hradit cenu za služby poskytnuté nad rámec rozsahu stanoveného
touto smlouvou.

ČI. IV.
Doba a místo plnění

l. Prodávající je povinen dodat kupujícímu kompletní dodávku zboží v souladu s přílohou č. l této
smlouvy, při dodržení obchodních podmínek stanovených v této smlouvě, nejpozději
do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místo plnění: Pobytové středisko Havířov, Na Kopci 5, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
(vynáška a dodání do 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP).

ČI. V.
Technické podmínky dodání zboží

l. Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00.
2. Dodání zboží je možné po předchozí domluvě s kontaktní osobou na straně kupujícího:

a to nejméně 2 pracovní dny předem.
3. Kontaktní osoba na straně prodávajícího:

4. Prodávající je povinen zboží řádně zabalit tak, aby předešel jeho mechanickému poškození.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.
6. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ust. § 2121 a násl. občanského zákoníku.

ČI. VI.

1. Nedodá-li prodávající zboží
i:. se o vady plnění. Kupující je

5;t::'· "'
""%,. , , -

Odpovědnost za vady a záruka
kupujícímu v jakosti, množství a druhu dle této smlouvy, jedná

povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
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2. zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout
jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než které
určuje tato smlouva. Odstoupení od této smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí
prodávajícímu.

3. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, jeprodávající povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení reklamace.
prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního zboží v množství a jakosti dle této
smlouvy. Obdobně prodávající postupuje i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na
odstoupení od této smlouvy dle odst. 2 tohoto článku.

4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.

5. prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, která činí 24 měsíců ode dne převzetí
zboží kupujícím v místě plnění.

6. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

ČI. VII.
Úrok z prodlení, smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši za nedodržení
termínu splatnosti faktury, a to z oprávněně účtované částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání
zboží dle této smlouvy, a to ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží bez dph za každý
i započatý den prodlení.

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 1.000 KČ denně za každý i započatý
den prodlení.

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 10 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
6. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana

podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nedodá-li prodávající zboží ani po uplynutí

10 kalendářních dnů po řádném termínu dodání.
8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou

doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky. Účinky odstoupení
nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

ČI. VIII.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

l. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od kupujícího, nezprostí-li ho kupující této povinnosti.

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji
kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně 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
(dále jen ,,nařízení") a souvisejícími vniti"ostátními předpisy.

3. prodávající bere na vědomí, že v souvislosti s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím
z této smlouvy kupující jakožto správee nakládá s jeho osobními údaji podle nařízení
a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Kupující zpracovává
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osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách
www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat elektronicky na adrese
či písemně na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.

4. Povinnost dle odst. l a 2 tohoto článku platí bez ohledu na ukonceni učmnosti této smlouvy.

ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích S platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom výtisku.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním
smlouvy v registru smluv. Zveřejnění provede kupující.

3. Doručovacími adresami se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny
adresy je smluvní strana, u které ke změně adresy došlo, povinna tuto změnu písemně sdělit
druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky.

4. Poštovní zásilky související s touto smlouvu se při jejich nepřevzetí na doručovací adrese
považují za doručené pátým dnem po jejich uložení u provozovatele poštovních služeb.

5. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní strany řídí
občanským zákoníkem.

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, platnost či účinnost
ostatních ustanovení smlouvy tím zůstává nedotčena.

7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

8. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných zdrojů.

9. Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné formě vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a že tento obsah
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. l Sp, fikace zboží a cenová nabídka
,,/:://"'
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Příloha č. 1

Cenová tabulka
O
U)

U3'(.j en

'g . · vr cena za ks cena za ks cena celkem cena celkem
o spec[f[kace zboží výrobce model "E bez DPH vC. DPH bez DPH VC. DPH

ä)'" M
O
CL Q)(-)

1 Konvice rychlovarná Sencor SWK 1800 WH bílá 35 244,20 295,48 8 547,00 10 341,87
2 Kávovar plnoautomatický Krups EA810770 1 5 354,80 6 479,31 5 354,80 6 479,31
3 Trouba mikrovlnná Sencor SMW 1817BK 30 1 203,40 1 456,11 36 102,00 43 683,42
4 Trouba pečIcI (mini trouba) Vigan T45L2P 30 1 799,60 2 177,52 53 988,00 65 325,48
5 Chladnička kombinovaná Gorenje RK6192EW4 Essential 30 6 572,50 7 952,73 197 175,00 238 581,75
6 Pračka LG F4TURBO9E 4 7 817,70 9 459,42 31270,80 37 837,67
7 Sušička prádla Whirlpool FT M22 8X3B EU 3 9 774,60 11827,27 29 323,80 35 481,80

361 761,40 437 731,29

Cenová tabulka
O
U)

U3

'(.j en'g . · vr cena za ks cena za ks cena celkem cena celkem
o spec[f[kace zboží výrobce model "E bez DPH vC. DPH bez DPH VC. DPH

ä)'" M
O
CL Q)(-)

1 Konvice rychlovarná Sencor SWK 1800 WH bílá 35 244,20 295,48 8 547,00 10 341,87
2 Kávovar plnoautomatický Krups EA810770 1 5 354,80 6 479,31 5 354,80 6 479,31
3 Trouba mikrovlnná Sencor SMW 1817BK 30 1 203,40 1 456,11 36 102,00 43 683,42
4 Trouba pečIcI (mini trouba) Vigan T45L2P 30 1 799,60 2 177,52 53 988,00 65 325,48
5 Chladnička kombinovaná Gorenje RK6192EW4 Essential 30 6 572,50 7 952,73 197 175,00 238 581,75
6 Pračka LG F4TURBO9E 4 7 817,70 9 459,42 31270,80 37 837,67
7 Sušička prádla Whirlpool FT M22 8X3B EU 3 9 774,60 11827,27 29 323,80 35 481,80

361 761,40 437 731,29


