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

na dodávku zařízení

,, Dodávka dataprojektoru a tabule"

I.
SMLUVNÍSTRANY

1.1 Kupuj/cL'

Gymnázium
Zastoupený:
Se sídlem:
PSČ,
IČO: '
DIČ,

Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Holá, ředitelka Školy
Smetanova 168, Moravský Krumlov

49438875

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 195 083 200 237/0100

Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Mgr. Dagmar Holá
Tel : 5/5 322 234, email.

(dále jen kupující na straně jedné)

1.2. prodávajlcl:
MCSplus spoL s r.o.
Zastoupený: AleŠem Rohrerem,
se sídlem: Janáčkova 888/4, Hustopeče
PSČ:
IČO: 25535391
DIČ:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Osoba pověřená ke smluvnímu jednání: Aleš Rohrer, Jednatel

(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

2.2. věcný rozsah
2.2.1 Dodávka dataprojektoru Epson EB-735Fi včetně ramene, reproduktorů a pylonové tabule
TRIPTYCH keramická vhodné k projekci o celkové šířce 400 cm včetně montáže dopravy,
vše včetně montáže.(viz nabídka ze dne 24. 9. 2021, která tvoří přílohu Č. 1 smlouvy).
Kupující vyžaduje dodat pouze nové nepoužité zboží.
2.2.2. místo plnění: sídlo kupujícího

III.
DODACÍPODMIŇKY

3.1. Termín dodání:
Prodávající zboží, které je předmětem této smlouvy dodá včetně montáže do 15. 11. 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 se skládá z ceny dataprojektoru, reproduktorů, tabule
včetně montáže, kabeláže a dopravy. Jednotlivě části jsou vyČísleny v nabídce.

(bezDPH)
2/ DPH

CELKEM
Cena je pevná a konečná.

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
4.2.1 Po předání dodávky zboží vystaví prodávající 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
- datum vystavení a datum 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-ji
ve faktuře některé z náležitosti. 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.
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V.
ZÁRUKA A REKLAMAČNÍPODMÍNKY

5.1, Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na dodanou techniku min. 24 měsíců.

5.2. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jeho předání nebo se vyskytnou
v záruční době, neodpovídá však za vady vzniklé neodborným používáním.

5. 3. Reklamační lhůty
Kupující je povinen při převzetí vykonat řádnou prohlídku a vyzkoušení dodávky. Vady
skryté, zjištěné a zjistitelné používáním bude objednatel reklamovat písemně do 3 dnů ode
dne zjištění vady.

5.4. Odstraněni vad:
prodávající je povinen v nejkratším možném termínu ode dne písemného uznáni reklamace
na vlastní náklady odstranit vadu. Za vadu se nepovažují poruchy způsobené nevhodným
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pouzlyanln).

5.5. Záruční servis je poskytován bezplatnč. Prodávající garantuje zajištční záručního servisu
po dobu 24 měsíců.

VI.
SMLUVNÍPOKUTYA SANKCE

6. l. Bude-li kupující v prodlení s plněním kteréhokoliv peněžitého závazku, zaplatí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0.05 % z fakturované Částky za každý den
prodlení.

6.2. Při nedodrženi termínu splněni dodávky zaplatí prodávající kupujícímu za každý den
prodlení smluvní 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

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající:
- Je v prodlení se smluvně dohodnutýni terminem 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

11.1. Tato smlouva může být mčnčna či doplňována pouze písemnými oboustranně
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou souČástí.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž I obdrží prodávající a l objednatel.



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

V Moravském Krumlově dne 24. 9. 2021

Digitálně podepsalDagmar Dagmar Holá
" Datum: 2021.09,24Hola 14:58:02 +02'00'

kupující

V Hustopečích dne

Digitálně podepsal Aleš Rúhrer
DN:c=CZ,2.5.4.97=NTRCZ-25535397,
O=MCS plus spcd.s r.o.,au=1Cl, cn=AIeš
Rcihrer, sn=Rohrer, glvenName=AIeš,
serialNumber=P59941. title=jednatej
Datum: 2021.09.24 1 5:O5:42 +02'01)'

prodávající

l

l
ŕ

l

l

;J



Vaše počítačová inteligence

NABÍDKA
popis zakázky: tabule včetně projektoru EPSON

Odběratel:
Finna: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace Td.Fax. Mahil

Vyřizuje: Mgr. Dagmar Holá, ředicelka školy Email:

MJ Popis Počet Cena bez DPH Cena s DPH Celkem bez DPH Celkeni s DPH

tabule pro dataprojektor TRIPTYCH - kerainkká e3, celolnagnetickí
křkllová, roziněr ploch 400xl20 čin, popisné pbchy - středová deska bůá
pro popis fixem a projekci, křídla bílá pro popis fixem; pojezd pylon 300
ctn - horní kladka na jehličkových ložiscíCh, roby pojezdu jehličková ložiska,
na kaŽdé su'anč 4 ks rôlen, bezúdržbové, kmM'ottM tiché, 15 let zámka
popisná plocha
kvalitu povrchu

- Polyvision e3 enviloulental ceranúcsteel sie záiukm na
25le(

ks držákem originálnmo
provedení pro dataprojektor - s venikálním
ranme DTP l 29

instalační materiál a ůlstulčnípráce pro kompktid dodávku sestavy -
kabeláže délky lOm (230V), lišty či svody k přii?ojllállu 11Ňtu, soŇwarové

ks šes'avy mškoletúobshhý l

projektor
EPSON projektor Éasemvý EB-735Fi - 128Qxl080, Full HD, 3600ANSI,
HDMI, VGA, WiFi, Mirímst, SHORT, 5 LET ZÁRUKA; ovládání: pero a

repr(bduktory
ks ]EPSON Active reproduktôr ELPSP02 včetne držáků l l J

kabeláŽ z p'ojektoru a repro video)
lOin HDMI kvalitní neomezují¢í kvalitu obmzu, kabel kvUtní omczujÍcÍ

ks šumy O L KČ O KČ O KČ
5m HDMI kvalitní neomezující kvalitu obrazu, kabel kvalitiú omezující

ks Šumy l l KČ KČ l KČ
2m HDMI kvalitní ne(mlezující kvalitu obraní, kabel kvalitní omezující

ks Šumy -od miskyk NB(PQ l KČ KČ
ks lOm stereo jyk kvalitní omezující Šumy O KČ O KČ O KČ
ks 5m stereo jack kvalitní omeMící Šiuuy l KČ KČ KČ
ks 2m HDMI kvalitní ommůící Šumy - od misky k NB(PC) l KČ KČ KČ
ks USB kabel pro int¢ľdaivitu l Kč KČ KČ

ulccmčenÍ ?říp(gnéh(b míSta (BOX na zed' viz.obr.)
ks miska DEXON - zásuvka na audio video signál l' KČ KČ KČ
ks BOX na zeď l Kč Kč 908 Kč

ks &prava l 4 KČ KČ 4 K?'

CELKEM: Kč Kč

Platnost nabídky: 14 dnů
Teimín dodání: 4 týdny od potvrzení objednávky

S pozdravem za MCS plus spol. s lo.
Tel., mobil: 519412146 l 736611938
Email: &les.rohrer@mcsp|ljs.cz

V Hustopečích dne:
Poznámka: názorný obrázek:

24.9.2021 AGš¶ohrer
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MCS plus spol. s r. o.
Janáčkova 888/4
693 01 Hustopeče

tel.:519413194,519412146
fax: 519 413 195
e-mail: obchod@mcsplus.cz
www.mcsplus.cz

lČ: 25535391
DIČ: CZ25535391
Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 4609280207/5500


