
Obchodní akademie Dušní
IČO:70837872
se sídlem: Dušní 1083/7, Praha - Staré Město, 11000 
RŽ: Úřad městské části Praha 1, registrace č. 310001 
za kterého jedná: Ing. Alena Kocourková, ředitelka 
bankovní spojení: 2001620008 / 0600

Doručovací adresa:
Obchodní akademie Dušní, Dušní 1083/7, Praha - Staré Město, 11000 
(dále jen „kupující")

a

ŠUNTECH Computer s.r.o.
IČO: 26738431, DIČ: 26738431
se sídlem: Československého exilu 2154/26, Praha - Modřany, 14300 
Spisová značka: C 90669 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
za kterého jedná Petr Plíhal, jednatel 
bankovní spojení: 181395661 / 0300 
(dále jen „prodávající")

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2085 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

kupní smlouvu:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě.
2. Bližší specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, na základě veřejné zakázky 

malého rozsahu, soutěžené v režimu uzavřené výzvy s názvem PC do učeben. Smluvní strany se 
dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka prodávajícího a zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat a převést na něj 
k předmětu koupě vlastnické právo.

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj kupní 
cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

Článek III.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě nejpozději do 12.7.2021 na adrese Obchodní akademie 
Dušní, Dušní 1083/7, Praha - Staré Město, 11000.

2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na 
kupujícího rovněž jeho převzetím.

Článek IV.
Cena a způsob úhrady

1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši 334 821,- Kč (slovy: tři sta třicet 
čtyři tisíc osm set dvacet jedna Korun českých, korun českých) bez DPH. Celková cena včetně DPH je 
405 134,- Kč.
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2. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na splnění dodávky 
předmětu koupě dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu předmětu koupě na místo převzetí.

3. Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře nejpozději do 21 dní od 
doručení daňového dokladu (faktura), prodávající je oprávněn vystavit fakturu po převzetí předmětu 
koupě.

4. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je kupující oprávněn jej 
vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit nový daňový doklad, snovým termínem splatnosti. 
V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.

Článek V.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že předmět koupě je prostý faktických i právních vad a je způsobilý 
k užívání.

2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě.
3. Smluvní strany si sjednávají záruku za .jakost v délce trvání 36 měsíců, na pevné disky SSD se sjednává 

záruka v délce trvání 60 měsíců. Oprava "a bude provedena v místě převzetí předmětu kupujícím.
4. Prodávající je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady předmětu koupě (nedohodnou-li 

se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).
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VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná.

V Praze dne £ £. &0JÍ4 V í?raze dne 2.6.2021

OBCHODNÍ AKADEMIE DUŠNÍ |
Dušní 7, 110 00 Praha 

IČ: 70 837 872
za kupujícího ^njjííá^pro dávající ho

Příloha č. 1: specifikace notebooků


