
KUPNÍ SMLOUVA č.: 0108/2021
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění:

I.

Smluvní strany

1. Prodávající

Název, sídlo, právní forma:

MCS plus spol. s r.o.,

Janáčkova 888/4,

693 01 Hustopeče

zastoupené jednatelem Alešem Rohrerem

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Aleš Rohrer, Roman Pokorný - jednatelé

IČ: 25535391

DIČ: CZ25535391

Bank.spojení

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. C, vl. 31335

2. Kupující

Název, sídlo, právní forma:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 42/3

690 81 Břeclav

zastoupené vedoucím odboru kanceláře tajemníka Ing. Bc Tomášem Letochou

IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

zapsané v Registru ekonomických subjektů u ČSÚ v Brně

Místo dodání:

nám. T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

II.

Předmět plnění

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy kupujícímu dodat:



prodloužení licencí stávajícího užívaného bezpečnostního řešení MěÚ Břeclav spočívající v:

a) prodloužení licence ESET Secure Business v počtu 319 licencí, v rámci prodloužení ESET Secure Business
bude obsaženo

- ESET Endpoint security + File Security 319 ks,

- ESET Mail Security 383 ks,

b) prodloužení licence ESET Mobile Security pro Business v počtu 132 licencí,

a to na dobu tří let, včetně všech potřebných implementačních prací v místě sídla zadavatele.

Cena celkem bez DPH Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH

327 380 68 750 396 130

Nedílnou součástí dodávky je dodání předmětu plnění do zadavatelem stanoveného místa plnění veřejné
zakázky, uvedení předmětu plnění do provozu, dodání návodů k obsluze, písemné technické dokumenty a
montážní postupy v českém jazyce. Dodáním se také rozumí zpřístupnění veškerých potřebných dat (instalační
soubory atd.) prostřednictvím internetového přístupu. Prodávající je rovněž povinen provést v místě plnění
zaškolení členů obsluhy v rozsahu nezbytném k řádnému zaškolení, a to pro všechny členy obsluhy. Obsahovou
náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy produktu a všech součástí dodávky v plném rozsahu. V případě potřeby
musí být umožněna plná technická podpora v českém jazyce v pracovní dny v rozsahu od 8:00 do 20:00 s
možností vzdáleného připojení. Kontakt na technickou podporu je 233 090 244.

III.

Kupní cena

1) Cena zboží je sjednána dohodou jako cena pevná v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů takto:

Celkem bez DPH 327 380,- Kč

Celkem DPH 21% 68 750,- Kč

Celkem včetně DPH 396 130,- Kč

Slovy: třistadevadesátšesttisícstotřicetkorun

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, atd.).

2) Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit.

IV.

Doba plnění

Prodávající je povinen dodat předmět plnění do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Před touto dobou může
prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1) Balení: kompletní



2) Dodání zboží: kompletní, zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v odstavci “Místo dodání“ a 
bude předvedena jeho funkčnost. 

3) Přechod vlastnictví ke zboží: kupující nabývá vlastnictví ke zboží úhradou faktury, jejíž náležitosti jsou 
popsány v kapitole č. VI. 

 

 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

1) Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí bezvadného zboží 
osobou určenou statutárním zástupcem kupujícího a fakturu vystaví do 1 dne po dodání zboží. 

2) Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (=obchodní jméno) a sídlo prodávajícího 
i kupujícího, uvedení množství dodaného zboží a den jeho dodání, bankovní spojení prodávajícího, cenu 
dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj splatnosti faktury. 

3) Kupující je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů od jejího doručení. 

4) Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, 
neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. 

5) Zálohu kupující neposkytuje. 

 

VII. 

        Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

1) nedodání zboží ani do 20 dnů po uplynutí dodací lhůty,  

2) nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do 30 dnů po vrácení vadného zboží. 

 

VIII. 

Záruka 

Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek. 

 

IX. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1) Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny zboží, včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 

2) Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z nezaplacené částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

X. 

Další ujednání 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním 
správci registru smluv kupující. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 
plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu 
zákona o registru smluv. 

2) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, 
pokud smlouva nestanoví jinak. 

3) Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy. 



4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a dva
stejnopisy kupující.

6) Prohlašujeme, že souhlasíme s obsahem této kupní smlouvy, kterou jsme uzavřeli svobodně, vážně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hustopečích dne V Břeclavi dne

.…….. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………………
prodávající kupující

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Město Břeclav ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Břeclav veškeré
zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Břeclavi dne Ing. Bc. Tomáš Letocha


