KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany
Dateco, s. r. o.
se sídlem:

Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

zastoupena:

Ing. Františkem Faměrou, jednatelem

IČO:

25792032

DIČ:

CZ 25792032

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664
bankovní spojení:
(dále jen „prodávající“)
a
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem:
jednající:

Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12
Ing. Václavem Jelenem, ředitelem odboru informatiky a statistiky

IČO:

00022985

DIČ:
bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
prodávající a kupující označeni společně též jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

Čl. 1
Předmět smlouvy
Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu věci blíže určené v příloze
této smlouvy včetně dokladů potřebných k jejich užívání (dále jen „zboží“) a převést na
kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně
kupní cenu.

Čl. 2
Kupní cena a platební podmínky
1.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH za zboží ve výši
205 458 Kč.

2.

Stanovená kupní cena již zahrnuje DPH ve výši 21 %, tj. částku 35 658 Kč. Kupní cena
bez DPH činí 169 800 Kč.

3.

Cena za jednotlivé kusy a druhy zboží je rozepsána v příloze této smlouvy.

4.

Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet
prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni převzetí
zboží. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení
kupujícímu. V případě doručení jakéhokoliv daňového dokladu kupujícímu v období od
1. 12. 2021 do 31. 1. 2022 činí splatnost takového daňového dokladu 60 dnů ode dne
jeho doručení.

5.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní
listiny dle § 435 odst. 1 občanského zákoníku . Na daňovém dokladu budou rozepsány
jednotlivé položky plnění včetně uvedení jednotkové ceny.

6.

V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím
vrácen prodávajícímu do dne splatnosti daňového dokladu k opravení. V takovém
případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově
vyhotoveného daňového dokladu.
Čl. 3
Doba a místo plnění

1.

Termín dodání zboží je stanoven nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy.

2.

Místem plnění je sídlo kupujícího.
Čl. 4
Přechod vlastnictví

1.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

2.

O předání a převzetí zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními
stranami.
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Čl. 5
Odpovědnost za vady
1.

Výskyt vad znemožňujících zboží řádně užívat je podstatným porušením smlouvy.

2.

Vady musí kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozví.

3.

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na zboží záruku 24 měsíců, a to počínaje
dnem odevzdání zboží kupujícímu.

4.

V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do 30 dnů zajistit
záruční servis, tj. zjistit příčinu této vady a vadu bezúplatně odstranit.

5.

Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení uživatelem nebo
nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi
nastalými na straně kupujícího s výjimkou vad vzniklých v důsledku řádného užívání.
Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

6.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího
neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající
povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo
odstoupit od této smlouvy.

7.

Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že
věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné
vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

8.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

9.

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
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Čl. 6
Smluvní pokuta
1.

Prodávájící se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v případě nedodání
zboží v době stanovené v čl. 3 odst. 1 této smlouvy ve výši 0,5 % z kupní ceny za
každý den prodlení.

2.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co kupující vyzval prodávajícího
k jejímu zaplacení.

3.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího k náhradě
vzniklé škody.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1.

Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu “MŠMT – nákup laboratoře kybernetické bezpečnosti”, z jehož prostředků je
koupě hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy České republiky k jejich uchování (zákon o účetnictví a zákon
o dani z přidané hodnoty).

2.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

5.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí kupující uveřejnění smouvy a jejích metadat v registru
smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li kupující uveřejnění
smlouvy nebo jejích metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je
oprávněn zajistit jejich uveřejnění prodávající ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy.

6.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně sjednanými dodatky, jež budou vzestupně
číslovány.

V ……….dne ………….
za kupujícího
Ing. Václav Jelen

V Praze dne ......………
za prodávajícího
Ing. František Faměra, jednatel DATECO, s. r. o

ředitel odboru informatiky a statistiky
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Příloha smlouvy

NAS

PC

Server

požadované parametry a funkce

Cena bez DPH

Cena vč DPH

RAID 6, 16 TB uložiště s možností rozšíření na 24
TB, protokoly sdílení SMB a NFS, min. 4x 1Gbps
network

46 130 Kč

55 817 Kč

požadované parametry a funkce

Cena bez DPH

Cena vč DPH

CPU min. 8 jader, 48 GB RAM, 2x 2TB SSD, min.
4x 1Gbps network, konektory a sloty pro připojení
zařízení na desku - ne přes USB: SATA, mSATA,
M2 (integrovaný box pro snadné připojení a
odpojení HDD, SSD), univerzální čtečka karet,
DVD mechanika

39 820 Kč

48 182 Kč

požadované parametry a funkce

Cena bez DPH

Cena vč DPH

CPU min. 12 jader,72 GB RAM, 2x 3TB SSD, min.
4 x 1Gbps network

83 850 Kč

101 459 Kč

CELKEM

169 800 Kč

205 458 Kč
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