
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2085 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

na dodávku zařízení

,, Dodávka notebooků pro projekt Šablony II na GMK"

I.
SMLUVNÍSTRANY

1.1 Kupujlcl:

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy
Se sídlem: Smetanova 168, Moravský Krumlov
PSČ: ·
IČO: 49438875
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 195 083 200 237/0100

Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Mgr. Dagmar Holá
Tel .' 515 322 234, email

(dále jen kupující na straně jedné)

1.2. Prodáva//cl:
Mirollet. CZ a.s..

Zastoupený: Robertem Novotným, předsedou představenstva
se sídlem: Nad Kajetánkou 1478/26, Praha 6 - Břevnov
PSČ:
IČO: 28189647
DIČ:
Bankovní spojení: : ČSOB
číslo účtu: :
Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Jan Nedvěd na základě plné moci
(dále .jen prodávající na straně druhé)

se dohodly, že uzavírají tuto smlouvu

II.
PŘEDMĚTSMLOUVY

2.1 Podklady smlouvy
2.1,1. Zadání kupujícího ze dne 21. 9. 2021
2.1.2. Nabídka prodávajícího ze dne 22. 9, 2021 (N21 1004016)



2.2. Věcný rozsah
2.2.1 Dodávka 6 ks notebooků DELL Laitude 15 (3510) šedál, CorelDisplej 15.6" l 1920 x 1080
(FuljHD) l iPS /Nedotykový/ 4jádrový procesor Intel Core i5-10210U l 8GB RAM /256 GB (M.2
SSD) l Intel - UHD Graphics l Bez niechaniky l Grafické výstupy HDMI l Kombinovaný konektor
sluchátek/mikrofonu, LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.1, USB 3.1 Type-C l BlueTooth, Wi-Fi 802.1 1ax/
Integrovaná čtečka karet, Numerická klávesnice, Podgvícel]á klávesnice, Touchpad, Webkmnera l
Windows 10 Pro l Šedá l Servis 3 roky NBD, dle nabídky prudávajícího, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Kupující vyžaduje dodat pouze nové nepoužité zboží.

2.2.2. místo plnění: sídlo kupujícího

III.
DODAC/PODMÍNKY

3.1. Termín dodání:
Prodáyajíeí předá kompletní dodávku do ] 5. 10. 2021
3.2. Závazek prodávajícího dle této smlouvy je splněn předáním dodávky včetně ověření funkčnosti.

IV.
CENA A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

4.1.
celková cena dodávky

(bez DP@
DPH

CELKEM
Cenaje pevná a konečná.

4.2. Smluvní strany se dohodly na l)ásľedujÍcÍcl) platebních podmínkách:
4.2.1 Po koinpletním předání dodávky zboží vystaví prodávajkí závěrečnou fakturu se splatností
14 dnů.
4.2.2. prodávající se zavazuje vystavit a odeslat originál faktury objednateli.
4.2.3 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- datuni vystavení a datuni splatnosti
- předmět plnění
- označení bankovního spojení prodávajícího a kupujícího
- cenu vynaložených nákladů a samostatně uvedenou sazbu DPH
- celkovou fakturovanou částku

4.3. Kupující je oprávněn do 3 dnů po přijetí faktury fakturu vrátit prodávajícímu bez zaplacení,
obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popř. chybí-li ve faktuře některé
z náležitostí. Včasným a oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, obsahuje-li
nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popřípadě chybí-li ve faktuře, a běží znovu
ode dne doručení opravené faktury kupujícímu,

:

:

;

V.
ZÁRUKA A REKLAMAČNÍPODMÍNKY

5.1. prodávající poskytuje kupujícúnu záruční lhůtu na dodanou techniku 36 měsíců.

5.2.Prodávajkí odpovídá za vady, jež má dodávka v době jeho předání ncbo se vyskytnou v záruční
době, neodpovídá však za vady vzniklé neodborným používáním.
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5. 3. Reklamační lhůty
Kupující je povinen při převzetí vykonat řádnou prohlídku a vyzkoušení dodávky. Vady skryté,
zjištěné a zjistitelné používánM bude objednatel reklainovat písemně do 3 dnů ode dne zjištění
vady.

5.4. Odstranění vad:
Prodávající je povinen v nejkratším tnožnérn termínu ode dne písemného uznání reklamace
na vlastní náklady odstranit vadu. Za vadu se nepovažují poruchy způsobené nevhoclným
používáním,

5.5. Záruční servis je poskytován bezplatně. Prodávající garantuje zajištění záručního servisu po dobu
36 měsíců.

VI,
SMLUVNÍPOKUTYA SANKCE

6.1. Bude-li kupující v prodlení s p1něníin kteréhokoliv peněžitého závazku, zaplatí prodávajícímu
siňluvní pokutu ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2.Při nedodržení terniínu splnění dodávky zaplatí prodávající kupujícImu za každý den prodlení
stnluvní pokutu ve výši z ceny dodávky.

6.3. Prodávající není v prodlení s plněním dodávky, pokud k němu došlo z viny kupujícího.

VII.
ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

8.]. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávajícI:
- Je v prodlení se smluvně dohodnutým tennínein plnění po dobu delší než 30 kalendářních dnů
- Vstoupí do likvidace
- Na jeho majetek je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro

nedostatek majetku prodávajícího

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l 1.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými oboustranně dohodnutými,
postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

1 1.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběina smluvními stranami a je
vyhotovena ve 2 výtiscích, Z nichž ] obdrží prodávající a l objednatel.

l 1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jiin jasný a srozumitelný a je projevem jejich
svobodné vůle, což stvrzují svýini podpisy.

V Moravském Krumlově dne ........... 2021
v ' 2021

Dagmar
Holá

Digitálně podepsal
Dagmar Holá
Datum: 2021.09.23
14:44:20 +02'00'

kupující

.s.
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cnro't l

prodávající
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NABĹDKAčís|o N211004016

Dodavatel:
Mironet.cz a.s.
Hlavní recepce
Hráského 2231/25

l 14800 Praha 4

lČ:
Sidlo:
Tel.:
Banka:
Účet:

28189647 DIČ:
Mimnet.cz a.s., Nad Kajetánkou 1478/26, Praha 6 - Břevnov, DC
+420 234 700 862 Fax:
ČSOB - CZK E-mail: vip@mironet.cz
23312725610300

Příjemce: Gymnázium Moravský Krumjo

Smetanova 168, Moravský Krumlov, 67201 Odběratel: (1597675)

Zákazníkovo označeni:
Objednáno:
Způsob platby:
Doprava:
Datum vystavení:
Vytvořil:
Faktu rovat:

OD21376161
Osobně
Převodem
PPL CZ s.r.o.
22.9.2021
Marek Ščambora
S DPH

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Smetanova 168
67201 Moravský Krumlov - Moravský Kŕ

lČ: 49438875
Tel.: 6070C4482
E-mail: reditel@mkgym.cz

DIČ:
Fax:
GSM:

Kód Název produktu Počet Cena/Mj Měna RP AP Cena/Mj DPH %
bez poplatků za ks za mj S poplatky

bez DPH bez DPH

Celkem

9C628795 DELL LatituCs 15 (3510) šedá l 15,6" FHI) l Intel Cere if
RECFEE - 3.3. 1. PRmosné poCitače

6 Kč 12,00 30.0C 21 %

l

Z celkové sumy bez DPH byly odvedeny následujíci poplatky:

Recyklačnl příspěvek (DPH 21%): 72,00 Kč
Autorský poplatek (DPH 21%): 180.00 KČ
Poplatky celkem: 252.00 KČ

Celková hodnota nabídky v KČ:
S DPH:

Dostupnost produktů a ceny v nabídce mohou být aktualizovány obchodníkem na základě změny nákupM ceny u dodavatele.

Obchodní rejstřík vedený u městského soudu v Praze oddíl B, vložka 12695

16 (C) 2021 CyberSoft, s.r.o. (SCM)


