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ciální fakulta 
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nd Social Sciences 

Kupní smlouva 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Uzavfw dle§ 2079 a nul. Ol;,tanskh dkonlw (dk. t. 89/2012 Sb. v platMm znlnf, d* Jtn •oz; 
(dále jen SMouva) 

ln~fkkntlfil<o~ zokdrl<y. VZ-OIT•21/12 

N6ttv zokdrky: Prírzlcum tmu · Dod6vka tabletÍI ~ pro provoz,,. zd1'11110tnkk"" zaffnnl 
urunfch pro vjuku •1nbraktivnf oHtfovlltllsk6 dokumentacit• 

Oslo smlouvy · Kupujld: _·-··-· ~~,o-· 00 ·-· ~g __ ,,_,, ___ ,., ..... --·-·· 
Oslo smlouvy • Prodávajld: -·-··-·-··-·-··-·-·-·-·-·-·-··-·-··-·-.. -·-··-·-·-·-·-· 

Oinek l.. 1 ~ strany 
1.1 Jiholeski univerzita v Ceskjch Buclijovidct,, Zdravotni sodilnf fakulta 

Sídlo:). Boreckého 1176/27, 37011 Ceské Budějovice 
,c / ol(:, 50016658 1 a 500166ss 

10 datow schrdnky: vu8j9dv 

Bankovnr spoJenVllsJo ů&i:       

Prdvnlforma: Vel'ejná vysoká škola zffzená zákonem, bez povinnosti registrace 
ZOstupujfclosoba: Mgr. Ivana Chloubová, Ph.O., děkanka 

Osoba rmacnlnd ~nat 11'1! vic«h Ing. Jan Bednáf, Ph.O., tajemník fakulty;     
smluvnkh: 

Osoby rmom_lnl ~dnat ~ vic«h Ing. Milan Tržil, ZSF JU, OIT;    
technických a reahzalnkh: Tomáš Olišar, ZSF )U, OIT;    

(dále jen "Kupujkf") 
a 

1.2 Vlrtual Lab, s .r.o. 

Sfdto: Lipová 1789,'9, 37005 _ k_é_B __ udějovlce 

I(: /DIČ: 08065811 / CZ 08065811 

IO daá>w schrdnky: 
6us25nm 

 
Banltovnr spojen(: 

C 28732 vediné u Krajského soudu v Ceekýcti Bucliiovlc h 
ll~lstractt: --~--------' 

Zastupujkf osoba: 
eoš u • jednatel 

Powftnd osobo Jednat 11'1! Leoš Kuíéek 
vkech smlwnlch: 

(dále jen "Proclhajfď) 
(Kupujfd a Proclhajfd jsou dále společně uvádění té! jako "Sn*nmf strany", ·stran( nebo jednotlivě jako ·strana") 

Oinek l.. 2 Preambule 
2. 1 Smlouva je uzavfena na základě výběrového i'fzenl k vel'ejné zakázce malého rozsahu VZ· OIT-21/12 "Průzkum trhu · Dodávka 

tabletíi vhodných pro provoz ve zdravotnickém zal'fzenl určených pro výuku "Interaktivní ošetřovatelské dokumentace·· 
(klasifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni vefejných zakázek. v platném zněnl k terminu vyhlášen! vefejné zakázky 
a Opatfenl rektora JU č. R389 ze dne 10.12.2018 k zadávání vefejných zakázek na JU v aktuálnlm znění k terminu vyhlášeni 
vefejné zakázky (dále jen "Opatfe,f')). 

2.2 Pl'fkazce jako zadavatel výše uvedené vefejné zakázky je vefejným zadavatelem ve smyslu §4, odst 1, plsm. e) zákona 
č. 134/2016 Sb. bod 1. • právnická osoba zflzená nebo založená za účelem uspokojování potfeb vel'ejného zájmu. které nemajl 
prumyslovou nebo obchodnl povahu · vel'ejná vysoká škola. 

2.3 Tato Smlouva vymezuje podmlnky týkajld se dodáni pfedmětu smlouvy. Prodávajld prohlašuje, fe má veškeré právnl, 
technické a personální pfedpoklady, kapacity a odborné znalosti, jejichž je tfeba k provedeni pl'edmětu plnění sjednaného 
touto smlouvou a je schopen zajistit sjednaný pfedmět plněni. 

°"1ek l.. 3 Pl'9Clmtt smlouvy 
3.1 Prodávajld se zavazuje za podmlnek stanovených touto smlouvou dodat kupujldmu tablety splr'lujld podmlnky pro provoz 

ve zdravotnickém zal'fzenf v rozsahu a položkovém Beněnl uvedeném v pl'floze č. 1 • "Technická specifikace/ cenová nabldka". 

OAMk l.. 4 Zptlsob, harmonogram a mfsto plnlnf, dodlld podn!nkY: 
4.1 Splněním dodávky se rozum! dodáni tabletíi dle této smlouvy adresu sldla Kupujldho. 
4.2 Termln dodávky je nejdéle 14 kalendáfnlch dnů od data účinnosti smlouvy (viz bod č. 10.3) 

Oinek l.. 5 Cena 
5.1 Cena za dodávku. uvedená v a. č. J je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah dodávky dle zpracované zadávacl 

dokumentace a nabídky prodávajídho. Kupnl cena je stanovena jako cena pevná a nej~e pl'fpustná. 
5.2 Cena dodávky pfedmětu plněni je: 

365520Kc 
a) Cena celkem v Kč bez DPH za pfedmět plněn! 
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b) Výše DPH Kč za predměl: plnění 
76 759,20Kc 

c) Cena celkem v Kč včetně DPH za predmět plnění 
442 279,20 Ke 

5.3 Kupnl cena je stanovena jako cena pevná, nej~e pffpustná a maximcilnl, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zbožl 
(vč. dopravy, da, poplatků, licenčních poplatků a autorských práv). 

Oánek č. 6 Platebnl podm'*'t, fakturac. 
6.1 Platba proběhne na základě l'ádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž 

veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturace dodávky bude uskutečněna na základě vystavené faktury do výše 100% 
celkové ceny dodávky, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních pfedpisů, 
tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pi'idané hodnoty. 

6.2 Splatnost daňového dokladu jeti'icet (30) dnů od jeho doručeni kupujfdmu na centralizovanou E-mailovou adresu Kupujldho: 
efakturyqpjcu.cz. 

6..3 V pffpadě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě.je kupujld oprávněn 
j i vrátit k doplněn!. V takovém pffpadě lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručeni opravené či oprávněně vystavené 
faktury kupujldmu. 

6.4 Kupujld neposkytne prodávajlclmu žádné zálohy. 
6.5 Smluvní strany se dohodly, že nasta~li v souvislosti s prodávajldm jakákoliv skutečnost, v jejlmž důsledku se může vůči 

kupujldrnu uplatnit ručenl za daň odváděnou prodávajlclm ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve 
zněnl pozdějšlch predpisů, je kupujlcl oprávněn nezaplatit prodávajlclmu vyúčtovanou DPH a odvést ji pffmo správci daně a 
kupujld je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy 

~č.7 Sankm 
7 .1 V pffpadě nedodrženi tennlnu splatnosti faktur vystavených prodávajlclm má tento právo vyúčtovat kupujlclmu a kupujícl má 

povinnost uhradit prodávajíclmu úrok z prodlení se zaplacen lm l'ádně vystavené a doručené faktury- daňového dokladu. Výše 
úroku se ffdl platnými právnlmi predpisy (§ 1970 občanského zákon/ku,§ 2 naffzení vlády č. 351/2013 Sb.). 

7 .2 V pffpadě nedodrženi terminu dodávky (viz bod ~ má kupujld právo vyúčtovat prodávajldmu a prodávajld má povinnost 
uhradit kupujlclmu částku 25, - Kč za každý nedodaný tablet a započatý den prodlení. 

Olinek č. 8 Ochrana osobnfch ťlda)O • dllvimých informaci 
8.1 Smluvní strany jsou povinny ffdit se zákonem l 11ón019 Sb. O zpracováni osobnlch ódajů 
8.2 Smluvní strany jsou povinny ffdit se Naffzenlm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/ES (dále jen "obecné naffzenr o ochraně osobnlch údajů" nebo "GDPR") implementovaným v intemlch predpisech a 
dokumentech obou Stran. 

8.3 Prodávajld je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních 
podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými pfijde pi'i plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou kupujldm 
považovány za pfedmět: obchodnlho tajemstvl kupujldho ve smyslu ustanoveni§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákonlku. 

8.4 Smluvní strany se zavazuji, že nezneužiji jakoukoliv důvěrnou informaci, s niž pi'ijde do styku pi'i plnění závazků dle Smlouvy, 
a ani neumožni toto zneužití tfetf osobě. 

8.5 Smlouva podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb. zvefejněnl v registru smluv PIN CR. Důvěrné informace a osobní údajevyplyvajld 
z pfedcho:zfch bodů tohoto článku označené ve Smlouvě některou ze Stran žlutým podbarvením v textu, či zvýrazňovačem, 
budou pfed zverejněnlm začerněny. Zvefejněnl zajišťuje Kupujlcl. 

Otnek č. 9 Ostatn ujednjn( 
9.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze plsemným oboustranně potvrzeným ujednánlm nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji. 

06ntlc č. 10 ~usta~ 
10.1 Smluvnl strany prohlašují, že smlouvu uzavlrajl na základě jejich pravé a svobodné vůle a že jsou jim všechna její 

ustanoveni jasná a srozumitelná. 
10.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrž! jedno vyhotoveni kupujld a jedno vyhotoveni prodávajld. 
10.3 Tato Smlouva nabývá platnosti jejím uzavrenrm a účinnosti dnem jejlho uverejněnl v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněnl pozdějších predpisů . 
10.4 Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě vefejné zakázky zadávadho ffzenl, se budou ffdit pffslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními pfedpisy. 
10.5 Všechny spory vyplývajlcl z této smlouvy nebo v souvislosti s ni vzniklé budou smluvnl strany fešit vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, pffslušným soudem pro fešenf spora z této smlouvy vzniklých je věcně pi'fslušný soud v místě sldla 
kupujlclho. 

10.6 Smluvnl strany se dohodly, že za doručeni plsemnostf je považován i den, kdy provozovatel poštovních služeb označil 
pffslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvnl strana odmltla pi'ijmout. 

NA DOKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazuji se k jejlmu plněn/, pi'ipojujl své podpisy 
a prohlašují, že tato smlouva byla uzavrena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

Oánek l. 11 Podpisy SmhMlld, stan 

11.1 Kupujkf 

v -------~

11.2 Prodmjld 

V Ceských Bud ích , dne 

Seznam pflloh: 

Prrtoha č. 1 Technická specifikace/ cenová nabídka 
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