
KUPNÍ SMLoI]VA

GraphTech, spol. s r.o.

se sídlem: 326 00 Plzeň, Lobezská 2I4l9
pobočka: 4l3 01 Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 41

zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Skalou

IČo: zsz:sost
DIČ: CZ25238o51

Bankovní spojení: KB 94-35 IOł3O287 lO100

(dále jen,,prodávající")

a

Zál<]adní škola Chomutov, Na Příkopech 895

se sídlem Na Příkopech 895, Chomutov, 430 02

zastoupený: Mgr. Miloslav Hons, ředitel

IČo: ąozsqoss

Kontaktní osoba: Tomáš Křivan, T ęl. 77] 3 4483 4, tonras. 3zscv.cz.

Bankovní spojení: KB 7334-44 l /0 1 00

(dále jen ,,kupující")

uzavÍęli níŽe uvedeného dne, měsícę a roku ve smyslu ustanovęní s 2O7g a násl. Zákoĺa č,

8912012 Sb.' Zákon občanský zákonikv platném zněni(dále jen ,,oZ;') tuto kupní smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka zboží poŤizovaném na základě výběľového řízení s
názvem zakźlzky ,,Dvě inteľaktĺvní tabule s příslušenstvím,..

2. Konkľétní specifikace dodávky a poskytnutá záruka k jednotlivým poloŽkám je uvedena
v příloze číslo 1 (Cenová nabídka), která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží pŤevzít a zaplatit za jeho dodání
kupní cenu sjednanou Ve výši a způsobem uvedeným v čl. ilI' této smlouvy.
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il.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

l ' Pľodávající je povinen doclat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy (Cenová
nabídka).

2. Prodávající splní svůj závazekpředáním zbožíkupujícímu spolu s dodacím listem.
3' o převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma

smluvními stľanami.

4, Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvędené včl. II., odst. 1, je kupujícĺ opľávněn od
smlouvy odstoupit.

5. Vlastnictví k prodávanémuzbožípÍecházína kupujícího zaplacením kupní ceny.
6' Nebezpečí škody na zboží pŤechází na kupujícího podepsáním protokolu o převze tí zboží

ve smyslu bodu 2 tohoto článku.

III.

Cena a platební podmínky

Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce
podané do výběľového Íízęní, a kteľá byla kupujĺcĺmiakozto zadavatelem výběľového
řízęní vybránajako nejvýhodnější, a činí celkem bez DPH 12g.280,18Kč, ztoho DPH je
2] .l48,84Kč, celkem tedy 156.429,02Rč, vč:. DPH 2I%.

2. Tato cena, kteľá zahrnuje veškeré náktady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a
může byt změněna jen v případě změny daňových předpisůJejí výše voětnc DPH.

3. Prodávající vyúčtuje kupní cęnu Za zboži tak, Že předloží fakturu, kteľá musí mít
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 8. zzsĺzoo4 Sb.' o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktuľa musí být doloŽęna pľotokolem o pľedaní a
pievzeti zboží.

4. Faktura má splatnost 14 dnů od převzetí kupujícím. Námitky proti údajům uvedeným na
faktuřę műže kupující uplatnit do konce lhůty její splatnósti s tím, 

"že jí odešló zpět
prodávajícímu s uvedením výhĺad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží od doručení opravené faktuľy kupujícímu.

5. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu
kupujícího'

6. Prodávaj ící prohlašuj e, že na zboží nev áznou práv atřetí osoby.
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IV.

Záruční a seľvisní podmínky

1. Nesplňuje-li zboži vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením $ 420 obchodního
zákoníku, mávady. Zavady se považuje i dodání jiného zboží, než uľčuje smlouva a vady
v dokladech nutných kužívání zboží.

2. Prodávající nenese odpovědnost zavady, naněž se vztahuje zárukaza jakost, jestliže tyto
vady vznikly prokazatelným zaviněním kupuj ícího.

3' Záruční lhůta je stanovena vpříloze č. 1 (Cenová nabídka) této smlouvy azačínáběžęt
ode dnę přev7etí zboži đle pľotokolu ve smyslu bodu II. 3 této Smlouvy.

4' Kupující je lpovinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bęz
zbytečného odkladu oznámit pľodávajícímu zjištěné vady đodaného zboží poté, co je při
vynaložení odboľné péče zjistil.

5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné zttvady na zboží,je pľodávající
povinen vady odstľanit ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů.

6. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.

v.
Sankční ustanovení

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené
faktury - daňového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úľok zprodlení
ve výší O,IYo z dlužné částky zakaŽdý den prodlení'

V případě pľodlení dodávky zbožije kupující opľávněn požadovatpo dodavateli penále ve
výši 0,1% z celkové ceny zakázky zakaždý započatý den pľodlení'

vI.

ostatní podmínky a ujednání
1. Prodávající se zavazuje, Že umoŽní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož pľostředků je dodávka lltazena, pľovést kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky.

Ż. Pľodávající se zavazuje k archivaci dokumentace souvisej ící s rea|izovanou zakázkou
minimálně do koncę rcku2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

3. Pľodávající je dle $ 2e) zákona č:. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné spľávě,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu Íinanční kontľoly.

4. Pľodávající se zavazuje předložit před uzavření kupní smlouvy veškeré požadované
doklady a dokumenty kprokázání splnění kvalifikačních přeđpokladů v souladu se
zadáv aci dokumentací k tomuto výběľovém u ÍízęnĹ

5' Prodávající se zavazuje dodĺžet veškęré obchodní podmínky a ujednání v souladu s touto
smlouvou a v souladu s předloženou nabídkou do tohoto výběrového řízęni.

!,

ł

2

3



vII.

Zánérečná ustanovení

ł

1' Vę všech ostatních zälęžitostęch neupľavených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stľan řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a
ostatních pľávních předpisů platných nauzęmi Čęské ľepubliky.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 (příloha Cenová nabídka) podaná
pľodávajícím ve výběľovém řízení.

3, V případě sporu se smluvní stľany pokusí dosáhnout vyřešení spoľu rnimosoudním
jednáním. JestliŽe během takového jednání nebudę shody dosaŽeno, každá ze smluvních
stľan má pľávo obľátit se na příslušný soud.

4. Vęškeľé změny a doplňky k této smlouvě jsou moŽné po vzajemné dohodě obou
smluvních stľan, a to výhľadně písemně ve formě číslovaných dodatků.

5. obě smluvní stľany potvľzují, že tato smlouva by|a uzavŤęna svobodně a vážně, na
základé projevené vůlę obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinakjednostľanně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stľan.

V Roudnici nad Labem đne 8.8'2016 V

4
zaptodávajíciho za kupujícího
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ter. : 607 93 23 43, 4lZ 87t OO7
adresa: Husovo nám. 4L, Roudnice n.L. 413 01

Technology
P rovid e r
l'l; l''iiĺ'i ;,'] {"}'ł ť}GraphTech s.r.o., ičo: 25238051

Dvě interaktivní tabule s

Gľaphlieclr Kontakt: PavelSkala-COMPUTERS emair:@ intel

zš chomutov, Na Příkopech 895
Na Příkopech 895,43o 02 Chomutov
Tomáš Křivan

ičo:46789685
tel.: 777344834

email: tomas kľivan@3zscv.cz

."nouĺ nabídka

Datum: 18.07.2016
Platnost nabídky: 3 měsíce

Termín dodání: do 4 týdnů od podpisu KS

příslušenstvím _ souhrn

Celkem bez DPH 129 280,18 Kć,
celkem vč. DPH 156 429 02Kě,

DPH 27 1 Kč

Ks Zbożi bez DPH/ks celkem
bez DPH

celkem
vč. DPH

záruka
2 ickáKeram tab ule ABekoT TRI +PTYCH montáž + 30 Kč 61 L 68 Kč 73 946,34 Kč, 25R
2 EPSON EB.595W| 32 860,00 Kč 65 720,00 Kč 79 52 20 Kč 3R
1 5 zařízeníIinteraktivn RMSW Easiteach licen ce 2 447 50 Kč Ż 447 Kč 2 961"48 Kč
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@cľaąffifu Tech nology
Provide r
ł'..:}|1i 1:'.:'3 rí.)GraphTech s.r.o., ičo: 25238051

Dvě interaktivní tabule s

zš chomutov, Na Příkopech 895
Na Příkopech B95, 430 02 Chomutov
Tomáš Křivan

příslušenstvím _

Kontakt: Pavel Skala
email : pavgl'9kaĺa(Qgraphtech.cz

ter. : 607 93 23 43, 4IZ 87t 007
adresa: Husovo nám. 41, Roudnice n.L. 4].3 01

podrobný rozpis

ičo:46789685
tel.t 777344834

email: toqras krivąn@3zscv' cz

intal
't

cenová nabídka

" Gelkem bez DPH 1

Celkem vč. DPH 1

PH 21%

Datum: 18.07.201"6
Platnost nabídky: 3 měsíce

29 280,18 Kč
56 429 02 Rč)

'B4 Kč
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Ks ZbożÍ bez DPH/ks celkem
bez DPH

celkem
vč. DPH

záĺuka
2 Keramická tabule ekoTAB TRlPTYCH zBBBZ) 26 270,34 Kč 52 540,68 Kč 63 574,22 Kč 25R* keramický povrch tabule s vysokou životností, magnetická, vhodná pro popisování fixem nebo projekci - záruka na povrch tabule 25let

* odkládacĺ polička 2o0cm, hliníkový rám tabule, šedé plastové rohy
* součástí tabule je hliníkoĘ zvedací stojan - barva eloxovaného hĺiníku
* součástí tabule 'je držák projektoru s ultrakrátkou projekční vzdá|eností + držák dotykové jednotky
* Certifikovaná ústavem na normu Čsĺv e ĺrl zĺ ost hraček

2 EPSON EB-595Wi 32 860, 00 Kč 65 720,00 Kč 79 521,20 Kč
interaktivn í

3R
dotykoVý 3 LCD projektor s uItra krátko u proj ekčnívzdá |en ostí, mozn ost dote ku po u hým prstem nebo pasrvnrm I ktivn tma perem

rozĺišen I WXGA 1 280x800), sVítiVost Zx H DM t, LAN kce, dvě ro 2x8W
1 interaktivní sw RM Easiteach li cen ce 5 zanze nt 2 447,50 Kč 2 447,50 Kě 2 961-,48 Kč
a audio kabel 10m L50,00 Kč 300,00 Kč 363,00 Kč 3R
2 kabel VGA 10m 195,00 Kč 390,00 Kč 471"90 Kč 3R
2 kabel 230V 10mn 255,00 Kč 510,00 Kč 617,L0 Kč 3R
Ż USB 5m aktivní součóst 186,00 Kč 372,00 Kč 450,t2 Kč 3R
2 instaĺační materiál 200,00 Kč 400,00 Kč 484,00 Kč

18 instalace / th 300,00 Kč 5 400,00 Kč 6 534,00 Kč 3R
L 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč
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