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KUPNÍ SMLOUVA 
Označení smlouvy kupujícího: ……………………….. 

I. 

Smluvní strany 

1. Prodávající: 

Data Force, s.r.o. 

se sídlem Lužná 716/2, Praha 6 – Vokovice, PSČ: 160 00 

jednající: Vlastimil Srna, jednatel společnosti 

za věcné plnění odpovídá:

IČO: 029 67 171  DIČ: CZ02967171 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225785 

bankovní spojení:  ČSOB Praha, a.s. 

číslo účtu:   264817081/0300 

 

(dále jen „prodávající“) 

 
2. Kupující: 

Město Tábor  

se sídlem Žižkovo náměstí 2, Tábor, PSČ: 390 01, CZ  

jednající: Ing. Štěpán Pavlík, starosta 

za věcné plnění odpovídá:  

IČO: 002 53 014  DIČ: CZ00253014 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

č. ú.:   9021-701427349/0800  

 

(dále jen „kupující“) 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu " Dodávka 2ks serverů 
pro virtualizacie ", HW, SW a implementační práce dle nabídky ve specifikaci dle přílohy č. 1 (dále jen „zboží“) 
a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. 
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2. Kupující se zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle čl. III. této 
smlouvy. 

III. 

Kupní cena 

Kupní cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

- Cena bez DPH: 852.000,- Kč ( slovy: osm set padesát dva tisíc Kč )  
- 21% DPH:  178.920,- Kč ( slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc devět set dvacet Kč ) 
- Cena s DPH:  1.030.920,- Kč ( slovy: jeden milión třicet tisíc devět set dvacet Kč  )  

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží na místo dodání dle čl. V. 
této smlouvy. 

IV. 

Platební podmínky 

1. Po podepsání akceptačního protokolu a převzetí bezvadné dodávky zboží specifikovaného v čl. II této 
smlouvy, vystaví zhotovitel fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo kupujícího:  
  Město Tábor  

se sídlem Žižkovo náměstí 2, Tábor, PSČ: 390 01, CZ  
c) název a sídlo zhotovitele,  
d) údaj o zápisu zhotovitele do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, 
e) identifikační číslo objednatele a zhotovitele, 
f) předmět plnění a den dodání zboží, 
g) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být plněno, 
i) cenu za dodané zboží za kus bez DPH, DPH a včetně DPH, 
j) cenu za dodané zboží celkem bez DPH, DPH a včetně DPH. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu vystavenou prodávajícím v souladu s platnými právními předpisy a 
ustanoveními této smlouvy do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu pro doručování uvedenou 
v čl. I. této smlouvy. Povinnost objednatele zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
V. 

Dodací podmínky 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na místo určení bez zjevných vad nejpozději do 6 týdnů po 

obdržení písemné objednávky. 
2. Místo určení dodávky: 

Žižkovo náměstí čp. 2, Tábor, PSČ: 390 01, CZ    
3. K předání a převzetí zboží vyzve prodávající kupujícího alespoň 3 dny předem, nejpozději však tak, aby bylo 

zboží kupujícímu předáno poslední den dohodnuté lhůty pro dodání zboží. 
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4. O předání a převzetí bezvadné dodávky zboží bude oprávněnými zástupci smluvních stran sepsán a 
podepsán akceptační protokol, jehož obsahem bude především přesná specifikace dodaného zboží, datum 
předání a převzetí zboží a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

5. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k dodání zboží. 
6. Zboží, které je předmětem této smlouvy je nové a nepoužité. 

 

VI. 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny podle čl. III této smlouvy. 
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem podpisu akceptačního protokolu podle čl. V. odst. 

4 této smlouvy. 
 

VII. 

Záruka za zboží 

1. Záruční doba na HW a SW který je předmětem této smlouvy je 84 měsíců od dne  odevzdání kupujícímu. 
2. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v záruční době v důsledku nedodržení obvyklých způsobů 

užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení zboží, pokud toto opotřebení není v rozporu 
s životností zboží. 

3. Odstraňování vad plnění v době záruky provádí přímo vendor, společnost Dell, nebo jeho pověřená servisní 
organizace a to takto: Dokončení servisu do druhého pracovního dne (NBD – Next Businee Day) opravou či 
výměnou na území ČR ve lhůtě maximálně do 2. pracovního dne od nahlášení kupujícím telefonicky na tel. 
č. 225772969 nepřetržitě 24 hod. 7 dní v týdnu (SLA: NBD) 

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat pro vady, za které prodávající 
odpovídá. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

VIII. 

Sankční ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje při prodlení s dodáním zboží v termínu podle čl. V. odst. 1 této smlouvy zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení; v případě prodlení s dodáním 
zboží delším než 90 dnů vzniká kupujícímu právo od této smlouvy odstoupit. 

2. Prodávající se zavazuje při prodlení s odstraněním reklamované vady v termínu podle čl. VII. odst. 3 této 
smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den a případ prodlení. 

3. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím 
v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody vzniklé jí v důsledku porušení povinnosti 
vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních záležitostech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a 
řádně podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

3. Prodávající souhlasí se zveřejněním tyto smlouvy dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních 
stran po jednom vyhotovení. 

5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla uzavřena 
svobodně a váže a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

 

V Táboře dne ………… 

 

  V Praze dne 20/07/2021 

 
   

……….…………………………………………... 

                      Město Tábor 

                            Ing. Štěpán Pavlík 

                                starosta  

….……………………………... 

Data Force, s.r.o. 

Vlastimil Srna 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
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