
Kraj Vysočina
Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1. kupující:
Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
zastoupen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: 123-6403610257/0100
kontaktní osoba: Dušan Matys, tel: 724 650 233
(dále jen jako „kupující“)

2. prodávající:
ENGEL s.r.o.
se sídlem Mikšíčkova 44, 615 00 Brno
zastoupen: Ivo Engelem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 1867541621/0100
IČO; 46979727
DIČ: CZ46979727
(dále jen jako „prodávající“)

, II.Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je pořízení AV techniky a její instalace v zasedací místnosti 1.07 
budovy E kupujícího.

2. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, nainstalovat a 
nakonfigurovat AV techniku dle přílohy č. 1. (dále jen „zboží“) - tzn. závazek 
prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu 
nabytí vlastnického práva k němu a současně závazek kupujícího zboží převzít a 
zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III.
Kupní cena

1. Cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná, 
a to ve výši 228 496,40Kč včetně DPH (slovy dvě stě dvacet osm tisíc čtyři sta 
devadesát šest korun českých a čtyřicet haléřů).

2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle této 
smlouvy, jako je dopravné, balné, pojištění, instalace, konfigurace atd.

IV.
Dodací podmínky
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Kraj Vysočina
1. Místem plnění je zasedací místnost E 1.07 v sídle kupujícího uvedené v čl. I této smlouvy. 

Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí. 
Doba plnění je do 20 dní od podpisu této smlouvy. Osobou oprávněnou převzít 
nainstalované a nakonfigurované zboží za kupujícího je Dušan Matys, tel.: 724 650 233, 
email: matys.d@kr-vysocina.cz. Prodávající je povinen osobě oprávněné převzít zboží 
sdělit informaci o dní a hodině předání zboží nejméně jeden pracovní den předem, a to e
mailem nebo telefonicky. Při instalaci a konfiguraci je prodávající povinen řídit se pokyny 
kontaktní osoby kupujícího.

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců ode dne 

dodání zboží (záruční Ihůta), pokud není v technických specifikacích uvedeno jinak. Tato 
záruka začne běžet ode dne potvrzení dodacího listu kupujícím. Jakoukoliv reklamaci 
plnění musí kupující uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

V.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje za jím převzaté zboží zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas, v souladu 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

2. Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání zboží. 
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů od 
dodání zboží kupujícímu. Na faktuře bude uváděna cena pro každou jednotlivou položku 
zboží, DPH bude uvedeno odděleně od kupní ceny. Dle dohody smluvních stran je 
splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

3. Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené 
platnou a účinnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem 
stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Prodávající je pak 
povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a novou lhůtou splatnosti. Kupující 
v takovém případě není v prodlení s placením kupní ceny.

4. V případě, kdy prodávající je plátce DPH,
- úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající 
se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI.
Smluvní pokuta

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle této smlouvy je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží, a to za každý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se prodávající nezbavuje povinnosti splnit závazek 
přijatý touto smlouvou.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle platné a účinné právní úpravy.

3. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování o smluvní pokutě nebo úroku z prodlení druhé smluvní straně.
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Kraj Vysoana
Vil.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

2. Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků 
kupujícím, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými řádně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a po 
vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

5. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti založené 
touto smlouvou nebo v souvislosti s ní se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4. 1980.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom.

7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu v Registru smluv zveřejní kupující.

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

9. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.

V Jihlavě, dne V Brně, dne 29. 7. 2022

Mar VítXzslav, Digitálně podepsal Mgr.•V’ * v----d% Vítězslav Schrek MBA

Schrek MBA

kupující
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 

hejtman kraje

Ivo
Engel

Digitálně podepsal
Ivo Engel
Datum: 2022.07.29
13:12:42 +02'00’

prodávající 
Ivo Engel 
jednatel
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Příloha č. 1.

- AV technika - dodávka do zasedací místnosti E 1.07 pro Kraj Vysočina

sm0 u, ' o počet cena za ks bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cena 
celkem s 

DPH

i
Laserový projektor
Epson EB-530U

Svítiovst 5200 Ansi, rozlišení WUXGA 1920x1200,
kontrast 2500000:1, Konektivita: 2x HDMI, 1x
HDBT, LAN, RS232, lenshift vertikální i
horizontální

1 52 600,00 Kč 52 600,00 KČ 63 646,00 Kč

2

Elektrické 
projekční plátno 
CINEROLLPRO 
TABTENSION 
250x157cm 16:10 
s bočním vypnutím 
povrchu, bez 
černého rámečku

Ochranný hliníkový tubus je Sakovaný bílou 
strukturální práškovou barvou KAL 9003, tvar 
tubusu je čtvercový 13x13 cm. Postranní 
TabTension vypínací systém zaručuje perfektní 
rovinnost projekční plochy. U všech rozměrů je 
použita projekční plocha Blankora Supra se 
stabilizátorem okrajů, který eliminuje kroucení 
okrajů promítací plochy. VMS Systém - variabilní 
montážní systém umožňuje posuvem držáků v 
kanálech po celé délce tubusu, Univerzální držáky 
pro montáž na stěnu nebo strop

1 22 200,00 Kč 22 200,00 KČ 26 862,00 Kč

3 LCD LG 55UL31
55" UHD, jas 400cd, 16/7, HDMI CEC, 3x HDMI In, 
RJ45, RS232

1 18 900,00 Kč 18 900,00 Kč 22 869,00 Kč
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4
Keramická tabule 
200x120cm

Vysoce odolný keramický povrch tabule. 
Magnetický povrch tabule.
Záruka 25 let na povrch tabule.
Snadné mazání popisu.
Odkládací plastová polička v délce kratší strany 
tabule.
Elegantní moderní vzhled,

1 9 300,00 Kč 9 300,00 Kč 11253,00 KČ

5

Držák projektoru
Vivolink

VLMC3SOM-W bílý

Nastavitelná délka 60,5 cm - 90,5 cm, nosnost až 
35kg, funkce naklápění nahoru/dolů +/-20°, 
vnitřní vedení kabelů, nastavitelná nosná ramena: 
hodí se pro většinu otvorů pro projektory od 130 
mm do 470 mm, jemné nastavení na montážní 
desce +/-8" ve všech směrech, otočný kloub o 
360“

1 2 700,00 KČ 2 700,00 Kč 3 267,00 Kč

G

Držák LCD Vivolink 
VLMC37705 
elescopic Full
Motion Monitor 
Ceiling Mount 
Small

Teleskopický výškově nastavitelný stropní držák s 
možností otočení o 360 stupňů a naklonění o 25 
stupňů, naklápěcí stropní deska pro ploché a 
šikmé stropní aplikace, VESA pro umístění 
prakticky jakéhokoli 37” -70" LCD TV nebo 
monitoru do 50 kg, vnitřní vedení kabeláže, Černý

1 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč 3 993,00 KČ
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7
Bezdrátová sada
Epson ELPWP20

i 17 040,00 Kč 17 040,00 Kč 20 618,40 KČ

8 MIPROACT-312

Bezdrátový dvoukanálový přijímač v analogovém 
pásmu. Spolehlivá technologie 

bezdrátového přenosu, LCD dispej a snadné 
nastavení a synchronizace s vysílači, 

80 přednastavených frekvencí, přirozený a čistý 
přenos audio signálu, Využití pro profesionální a 

komerční aplikace.

1 7 300,00 Kč 7 300,00 KČ 8 833,00KĚ
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9 MIPROACT-32HC

Bezdrátový ruční mikrofon osazený 
kondenzátorovou vložkou $ kardioidní 

charakteristikou, Napájení na nabíjecí lithium 
polymerový akumulátors 

kapacitou 18500MAh.

2 4 500,00 KČ 9 000,00 KČ 10 890,00 Kč

10 MIPRO MP-80

Automatická nabíjecí stanice pro bezdrátové 
mikrofony Mipro

ACT-8OHC,ACT-70HC,ACT-72HC,ACT-32HCa 
bezdrátové body packy

ACT-80TC,ACT-7OTC,ACT-72TC,ACT-32TC. V 
nabíječce lze nabíjen 2x ruční 

mikrofon nebo 2x bodypack nebo 2x samostatné 
Li-ion baterie. LED indikace

nabíjení. Rozměry 92x87x158mm, hmotnost 300g. 
Balení obsahuje nabíječku a

zdroj.

1 2 300,00 Kč 2 300,00 KČ 2 783,00 KČ

11
Programováni die 
požadavků 
uživatele

Programován I řídícího systému CUE 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 21780,00 KČ

12
Instalace AV 
techniky

Instalace, doprava 1 25 000,00 KČ 25 000,00 KČ 30 250,00 Kč

13 Kabeláž Propojovací kabeláž - řízení, XLR 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1452,00 Kč

CELKEM 188 840,00 KČ 228 496,40 Kč
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