
KUPNÍ sMLoUvA

Multifunkční tiskové a kopírova cí zatízení

čtánek !.

Smluvnístrany

voŠ, sPŠ automobitní a technická, české Budějovice, Skuherského 3
na adrese: Skuherského 127413,370 M České Budějovice

zastoupený: Bc. Janem Šindelářem, ředitelem

lČ: 00582158

DlČ: czoo582158
Bankovní spojení: KB a.s., pob. České Budějovice

Číslo účtu: 43830231/0100

kontaktní osoby: Bc. Jan Šinoelář

teleíon, fax, email: 602416479, sindelar@spsautocb'cz
(dále |en ,,kupující")

TranSoft a.s.

na adrese:

zastoupený:

lČ:

DlČ:

Bankovní spojení:

Čísb účtu:

kontaktní osoby:

telefon, fax, email:

Vrbenská 2082, 37o 21 České Budějovice

lng' Luďkem Fůrstem, předsedou představenstva

15770281

c215770281

Čsoa
218448190/0300

Bc, Pavel Sekyra

387 107 111;602113 477; sekyra@transoft.cz

(dále |en,,prodáva|icí'')

uzaulrdli,

na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vyhlášené kupujícím, jako

veřejným zadavatelem podle směrnice č. sM/18/RK ,Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihďeským krajem

a iim zřizenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi' s názvem ,,Multifunkční
tiskové a kopírovací za jízeni" smlouvu násled uj ícího zněn í :

čtánek lt.

Základní ustanovení
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením s 1746 odst. 1 zákona ě, 8912012 Sb', občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále |e "občanský 
zákoník'), dohodly, že rozsah a obsah wájemných práv a

povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento
závazkovy v:áah se bude řídit ustanovením ust. $ 2079 a násl' tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu
s právní skutečností v doktě uzavření smlouvy. Smluvní slrany se zavazuji, že změny dotčených údajů
oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, Že osoby podepisující smlouvu
jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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3, Prodávajícíje odbomě způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

ČÉnek ttl.
Předmět smlouvy

1' Přďmětem smlouvy je záuuek prodávajícího dodat kupujícímu poptávané multifunkční tiskové a kopírovací
zařízeni:

o 2 ks mu]tifunkčního tiskového a kopírovacího zařízení

a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto zařízením, a to v rozsahu a ceně podle technické
specifikace a cenové nabídky prodávajícího, vzešlých z výsledku veřejné zakázky s názvem ,,Multifunkční
tlskové a kopírovaci zajízeni ", které jsou jako přiloha č' 1 součástí této smlouvy. Výše uvedeným
záuazkem prodávajícího se rozumí úplné a standardní dodání multiÍunkčního zařizeni do místa plnění,
provedení všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu

smlouvy do uŽívání' Kupující se zavazuje multiÍunkční zařlzeni ve smluvně sjednané dotĚ převzít a zaplatit
za něj prodávajícímu cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Prodávající dodá mu]tifunkční zařizeni vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

čtánek !V.

Místo plnění
Místem plněníje budova kupujícího na adrese: Skuherského 127413,37004 České Budějoúce'

článet v.
Doba plnění

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno ihned po uzavřenísmlouvy.
2. PoŽadovaná doba dokoněení dodávky (předání veškeré povinné dokumentace) je do 4 ýdnů od uzavření

smlouvy.
3. Prodávající splní svou povinnost dodat multifunkčni zařizeni řádným a včasným přďáním kupujícímu bez

vad včetně provedení souvisejících prací sjednaných touto smlouvou nezbytných pro uvedení předmětu

smlouvy do uŽívání a řádné dokumentace' o předání a převzetí bude sepsán protokol.

Čtánek l/l.
Kupní cena

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a je plalnáaŽdo doby ukončení platnosti smlouvy.
2. Kupující nepňpouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základé změny příslušných právních

předpisů. o této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.
3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH

DPH (21 %)

Cena celkem včetně DPH

154 616 Kč

32 469'36 Kč

187 085'36 Kč

4. DPH se rozumí peněŽní částka, jejíž výše musí odpovídat výši daně z přidané hodnoý vyčíslené podle
příslušného právního předpisu (zákon č. 235l20u Sb., o dani z pfidané hodnoý, ve znění pozdějších
předpisů)'

5. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná' V ceně jsou zahmuty veškeré poplatky a další náklady
prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy' zejména náklady prodávajícího pro veškeré nutné
a nezbytné práce a dodávky, zaškolení obsluhy kupujícího, případné náklady na správní poplatky, daně, cla,
zabezpďení prohlášení o shodě' certiÍikátú, převod práv,apod,

čtánek Vlt.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2' Podkladem pro Úhradu ceny bude faktura, která musí mít náleŽitosti daňového dokladu podle platného

zákonač.235l20u Sb., odani z pňdané hodnoty, veznění pozdějších předpisů.
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3. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 14 dnú od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu kupujícího nebo doporučeně prostředniďvím džitele

poštovní licence, případně elektronickou komunikací,
5. Vrátí-li kupujícívadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti

běŽí opet ode dne doručení opravené Íaktury kupujícímu.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany' která provádí platbu.

čtánek VtlI.

Jakost dodávky
'l. Prodávající se zavazuje, Že dodané multifunkční zařízení bude splňovat stanovené potřeby, tj' vyuŽitelnost,

bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým
technickým normám, zadávací dokumenlaci a této smlouvě.

2. Dodávka bude realizována pň splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ust. $ 2079 a
následujících občanského zákoníku.

č!ánek lX.

Provádění dodávky
1' Prodávajicí se zavazuje, že dodávku provede svým |ménem a na vlastní zodpovědnost. Prodávající je

povinen předat kupujícímu dodávku v ujednaném množsfuí, jakosti a provedení.
2. Prodávající se zavazuje realizovat práce a dodávky vyŽadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisŮ osobami, které tuto podmínku splňují.

Článek X.

Záruční podmínky a vady
1. Prodávající se zavazuje, Že multlfunkčni zařizení bude po sjďnanou záruční dobu způsobilé k pouŽití pro

sjednaný Úéel aŽe si zachová sjednané vlastnosti (akost).
2' Prodávajícíodpovídá zavady, Keré se projevív záručni dob,ě. Za vady, které se projevipo záručnídotÉ,

odpovídá jen tehdy, jestliŽe byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Délka záruky činí minimálně 24 měsíců na kompletní dodávku v souladu se speciÍikacíveřejné zakfuzky.
4, Před uplynutím sjednané záruční lhúty se prodávající zavuuie odstranit případné vady, které se vyskyÍrou

v záruční době v níŽe uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záručnívady'
5. Záruění doba začíná plynout po předánímultifunkčního zařizeni, resp. uvedenímzařízeni do uŽívání.

6. Vyskýne-li se vada na multifunkčnim zařízeni i v průběhu záručni doby, kupující písemně oznámí
prodávajícímu jejíýskyt' vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

7. Prodávajícíje povinen nejpozději do 3 dnů po obdžení reklamace nastoupit na odstranění vady a písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodú rek]amaci neuznává, a jakou lhůtu
navrhuje k odstranění vad.

8' Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně formou předávacího protokolu, pňÓemŽ

v tomto prďokole mimo jiné uvede, kdy kupující právoz vady uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání
odstranění vady.

9. V záručnídobě může kupující uplatnit svá práva zvadza podmínek uvedených v $ 2079 a násl' občanského
zákoníku.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhŮty, pfičemŽ i reklamace odeslaná v poslední
den záruční lhůý se povaŽuje za včas uplatněnou. V případě opravy v záruční době se tato prodlužu|e o
dobu od oznámení záuady kupujícím po její odstranění prďávajícím.

čÉnek Xt.
Smluvnipokuty

1. Smluvní pokuta v připadě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky multifunkčního zařizeni v termínu
dle čl' V., odst. 2 smlouvy se sjednává ve výši 0'05 % z kupní ceny zakaždýizapoňalý den prodlení'

2. Za prodlení prodávajícího s odstraněním vad či nedodělků speciÍikovaných v předávacím řízení v termínu
sjednaném v protokolu o předání se sjednává smluvní pokuta ve Výši 0,05 % z kupní ceny za každý i
započatý den prodlení.

3



3, V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dluŽné částky za kaŽdý' byt izapočaý den prodlení.

čÉnek Xtl.

Závěrďná ujednáni

1' Smluvní strany prohlašují, Že skutďnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez slanoveníjakýchkoli dalších pdmínek.

2' Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím
osobám' která je zaloŽená právními předpisy' zqména v souladu se zák. č. u0l2015 Sb., o registru smluv,
zák, č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějŠích přďpisů, zák. č,, 1Ul2016
Sb', o veřejnýchzakázkách v platném znění. V rámcivyloučenívšech pochybnostísmluvnístrany prohlašují,

Že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany kupujícího nevyŽaduje předchozí souhlas
prodávajícího.

3. obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutámími zástupci
obou smluvních stran. V souladu s $ 566 odst' 2 občanského zákoníku pro jakékoli uáahy smluvních stran
vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají ýnam pouze oboustranně podepsané listiny, resp.

dodatky ke smlouvě. Jakékolijiné písemnostijsou bez právního ýnamu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech' z nichŽ jeden obdží kupující a jeden prodávající'
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem

smlouvy souhlasí.
6. Prodávající je poúnen písemně oznámil objednateli, Že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák.

č' 18a2006 Sb', insolvenční zákon, v pl' znění' V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od
smlouvy.

7. Text smlouvy má přďnost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této
smlouvy.

8' Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv' Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinnostíz této smlouvy vyplývajících'

9' Součástí této smlouvy jsou nás|edující přilohy:

1 0. Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky vč' cenové nabídky

V Českých Budějovicích, dne 11. 11.2021 V Českých Budějovicích, dne 1 't. 11.2021

UyŠš crorná šlolo,
,retkrí p;rlmyslová Štola aotomobilní a lefiniló

Skuherského 12741 3
37o 04 České Budějovice 6)

lČ oo5 82 158, DlČ cz00582158 Ó) ,.arSďta-g
T+-#ť"".,1.. 

1'','i' 

j;'
Ing. Luděk FÚrst
2021.'.11.12
15:23:00 +01'00'

Kupující

Bc. Jan Šindelář, ředitelškoly

Prodávající

lng. Luděk Ftlrst, předseda představenstva
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