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Gymnázium Moravský Krumlov, '
příspěvková organizace

Kupní smlouva došlo
uzavřená podle § 2085 a násl. Občanského zákoníku Č. 89/2012 SbÓĹŠ|Blj

na dodávku zařízení
počet

,, Dodávka tabletů pro třídu VIA 'při|oh

I.
SMLUVNÍSTRANY

1.1 Kupuj/cL'

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Dagmar Holá, ředitelka Školy
Se sídlem: Smetanova l 68, Moravský Krumlov
PSČ:
IČO: 49438875
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo úČtu: 195 083 200 237/0100

Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Mgr. Dagmar Holá
Tel .' 515 322 234, email.

(dále jen kupující na straně jedné)

1.2. prodávajlcl:
VTR computers, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Tomáš Rada, jednatel společnosti

se sídlem: Malé náměstí 941, Veselí nad Lužnicí
PSČ:
IČO: 07524145
DIČ:
Bankovní spojení: : Flo banka
číslo účtu:
Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Ing. Markéta Radová
(dále jen prodávající na straně druhé)

se dohodly, že uzavírají tuto smlouvu

II.
PŘEDMĚT dodatku SMLOUVY

2.1 Podklady smlouvy
2.1.1. Zadání kupujícího ze dne 21. 5. 2021
2.1.2. Nabídka prodávajícího ze dne 21. 5. 2021 (NAB21189)



l

22. věcný rozsah
2.2.1 Dodávka 20 ks tabletů Leňovo a 20 ks ochranného originálního pouzdra včetně folie na tyto tablety, dle
nabídky prodávajícího, která je nedílnou součástí této snilouyy. Kupující vyžaduje dodat pouze nové nepoužité
zboží.
2.2.2. místo plněni: sídlo kupujícího

III.
DODACÍPODMĹNKY

3. l. Termín dodáni:
Prodávající předá kompletní dodávku do 4. 6. 2021
3.2. Závazek prodávajícího dle této smlouvy je splněn předáním dodávky včetně ověření funkčnosti.

IV.
CENA A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

4, l,
celková cena dodávky

(bez DPH)
DPH

CELKEM (osmdesáttřitisícdvěstěč(yřicetosm)
Cena je pevná a konečná.

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
4.2. é Po kompletním předání dodávky zboží vystaví prodávající závěreČnou fakturu se splatnosti 14 dnů.
4.2.2. prodávající se zavazuje vystavit a odeslat originál faktury objednateli.
4.2.3 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
- označeni faktury a její číslo
- datum vystavení a datum splatnosti
- předmět pluění
- označeni bankovního spojeni prodávajícího a kupuj ícího
- cenu vynaložených nákladů a samostatné uvedenou sazbu DPH
- celkovou fakturovanou Částku

4.3. Kupující je oprávněn do 3 dnů po přijeti faktury fakturu vrátit prodávajícímu bez zaplacení, obsahuje-li
nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popř. chybí-li ve faktuře některé z náležitostí. Včasným a
oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo jiné
nesprávné náležitosti, popřípadě chybí-li ve faktuře, a běží znovu ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

V.
ZÁRUKA A REKLAMAČNÍPODMĹNKY

5,1. prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na dodanou techniku 24 měsíců.

5.2. prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jeho předáni nebo se vyskytnou v záruční době,
neodpovídá vŠak za vady vzniklé neodborným poUŽíváním.

5. 3. Reklamační lhůty
Kupující je povinen při převzetí vykonat řádnou prohlídku a vyzkoušeni dodávky. Vady skryté, zjištěné a
zjistitelné použÍvát]ítl1, bude objednatel reklamovat písemně do 3 dnů ode dne zjištění vady.

5.4. Odstranění vad:
prodávající je povinen v nejkratším možnéni termínu ode dne písemnélio llznáni rddainace na vlastní
náklady odstranit Yadll. Za vadLľ se nepovažují poruchy způsobené nevhodným poLlžíváním.



5.5. Záruční servis je poskytován bezplatně. prodávající garantuje zajištění záručního servisu po dobu 24
měsíců.

VI.
SMLUVNÍPOKUTYA SANKCE

6.1. .Bude-li kupuj ící v prodlení s plněním kteréhokoliv peněžitého závazku, zaplati µrodávajkímu smluvní
pokutu ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Při nedodržení termínu splněni dodávky zaplatí prodávající kupuj ícimu za každý deti prodlení smluvní
pokutu ve výši z ceny dodávky.

6.3. prodávající není v prodlení s plnčním dodávky, pokud k němu došlo z viny kupujícího.

VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

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

- Je v prodlení se smluvně dohodnutým termínem plnění po dobu delší než 30 kalendářních dnů
- Vstoupí do likvidace
- Na jeho majetek je vedeno insdvenční řízeni nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek

majetku prodávajícího

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smloLlva může být měněna či doplňována pouze písemnými oboustranně dohodnutými, postupně
číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součásti.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma sniluvními stranami a je
vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž l obdrží prodávající a l objednatel.

11.5. Obě smluvní sUmy prohlašují, Že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich
svobodné vůle, což stvrzuji svými podpisy.

V Moravském Krumlově dne .... ... .... 2021 Ve Veselí nad Lužnicí dne 26.5.2021

i

Digitálně podepsal

Dagmar Holá ::?u"m','2::'1'.05.26
11:59:46 +02'00'

· ·f Digitálně podepsalIn g. Tomas lng.Tomáš Rada

Rada Datum: 2021.05.26
11:26:06 +02'00'

kupujÍcÍ prodávající



VTR computers, s.r.o.
Malé náměstí 941

Veseli nad Lužnici
Česká republika

Vystavená nabídka

IČ: 07524145 www"
tel'DIC: e-ma

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem dil C, vložka .

NAB21189

Odběratel

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková
organizace

Platba: převodem
Doprava: DPD

Datum
vystaveni: 21.05.2021

platnost do: 28.05.2021

Vystavil(a): Ing. Markéta Radová

Smetanova 168
Moravský Krumlov

Česká republika

lČ: 49438875
DIČ:

Konečný příjemce

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Smetanova 168
Moravský Krumlov

Česká republika

Označeni dodávky Počet m, j. m. j. Cena za m. j. DPH % bez DPH DPH sDPH

Leňovo TAB MID 2nd 10" NFI ZA6\ND090CZ 20,00 ks 3200,00 21
Leňovo Tab MID HD 2nd Folio Case/Film černé 20,00 ks 240,00 21

Základ výše dph Celkem

Nulová sazba 0% 0,00 0,00 0,00

Snížená sazba 15% 0,00 0,00 0,00
Zikůdni sazba 21 %

CELKEM

Celkem s DPH:

'e", s-lo-
1 BI Veselí nad Lutnicf
IČ: CZ075?4145

Razítko a podpis

Vyúskl(a). Ing. MaňäS/a RaaWá. 21 05.2021
Zpracováno systémem Money S3
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