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Kupní smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Smluvní strana Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

se sídlem: U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk 

IČ: 75004011 

zastoupený: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka 

telefon/mobil: 583 215 518, 602 435 282 

e-mail: reditelka@socsluzby.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 86-7472590207/0100 

kontaktní osoba ve věcech technických: Josef Matura 

telefon/mobil: 724553847 

e-mail: matura@socsluzby.cz 

 (dále jen „kupující“) na straně jedné 
 
a 
  

2. Smluvní strana DATACOM Systems, s.r.o. 

se sídlem: Hemy 825, 757 01 Valašské Meziříčí 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 41884 

IČ: 27801641 

DIČ:  CZ27801641 

statutární zástupce: Ing. Petr Odložilík – jednatel 

telefon/mobil: +420 608 782 811 

e-mail: odlozilik@codaco.cz 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 254709386/0300 

kontaktní osoba:  Jaromír Fildán 

telefon/mobil: +420 773 779 393 

e-mail: fildan@codaco.cz 

(dále je „prodávající“) na straně druhé 
 
uzavírají na základě vzájemné dohody tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 

Preambule 
 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Komunikační systém sestra - 
klient“, zadávané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci předmětné veřejné zakázky 
byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího. 

 
2. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

dodávaného zařízení týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, a že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky. Prodávající prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 

3. Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny kupujícího, 
které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i pokyny, které jsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci, které kupující stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy obsahuje a zohledňuje 
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. 

 
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace komunikačního systému „sestra-

klient“ (dále jen „zařízení“). 
 

2. Přesná specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 3 smlouvy – Technické požadavky 
a příloze č. 2 - Položkový rozpočet, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

 

3. Prodávající se zavazuje, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, dodat 
kupujícímu zařízení dle předmětu této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické 
právo k tomuto zařízení.  

 

4. Součástí závazku prodávajícího je rovněž:  
- Dodat kupujícímu zařízení, 
- provést instalaci v místě plnění, 
- předat zařízení kupujícímu, 
- předat kupujícímu veškeré návody k obsluze v českém jazyce, 
- poskytnout doklad o shodě k částem zařízení, kde je vyžadován, 
- zaškolit personál kupujícího v obsluze a údržbě zařízení,  
- poskytnout záruku a záruční servis minimálně po dobu 24 měsíců od data 

předání zařízení. 
 

5. Dodané zařízení musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům 
uvedeným v této smlouvě, platným technickým normám a specifikacím, bude 
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zhotoveno z nového, kvalitního a zdravotně nezávadného materiálu. Dále bude plně 
vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno a pro který je určeno. 

 

6. Kupující se zavazuje řádně dodané zařízení převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 
sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.  

 
 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín ukončení instalace zařízení a předání k užívání:  nejpozději 30. 10. 2017 
 
2. Místo instalace zařízení:     U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk.  
 

3. Prodávající se zavazuje oznámit kontaktní osobě ve věcech technických konkrétní 
termín zahájení dodávky a instalace zařízení nejméně 10 pracovních dnů předem.    

 

 
 

Článek IV. 
Kupní cena 

 
1. Kupní cena dodávaného zařízení dle článku II. této smlouvy činí: 

      1 082 519,90 Kč bez DPH 

   162 377,98 Kč 15 % sazba DPH 

 1 244 898,-- Kč včetně DPH 

(Slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetčtyřitisícosmsetdevadesátosm korun českých) 

 
2. Podkladem pro stanovení kupní ceny je prodávajícím oceněný položkový rozpočet - 

příloha č. 2 smlouvy. 
 
 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

 
1. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na plnění předmětu této smlouvy. 
 

2. Kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v 
případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto 
smlouvou. 
 

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě předloženého 
daňového dokladu (faktury), a to po předání a převzetí zařízení k užívání. Přílohou 
faktury za dodané zařízení musí být kopie protokolu o předání a převzetí zařízení 
podepsaného oběma smluvními stranami.  
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4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 dnů ode dne 

doručení daňového dokladu kupujícímu.  
 

5. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit prodávajícímu daňový doklad (fakturu) bez zaplacení v případě, že 
nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti 
daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu (faktury) přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu 
(faktury) kupujícímu. 

 
 
 

Článek VI. 
Záruka, pojištění za škodu 

 
1. Záruční doba dodaného zařízení je 24 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím.  

 
2. V případě, že zařízení bude vykazovat vady zjevné při jeho předávání, kupující zařízení 

nepřevezme.  
 

3. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad zařízení v době 
trvání záruky do 24 hodin od jejich oznámení prodávajícímu a ve lhůtě do 
3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést zařízení opět do bezvadného stavu, není-li 
mezi prodávajícím a kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta 
lhůta jiná. 
 

4. Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu své podnikatelské činnosti, a to minimálně ve výši ceny zboží včetně DPH, 
dle článku IV odst. 1. této smlouvy, na každý škodní případ po celou dobu trvání 
smlouvy. Prodávající se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po 
celou dobu trvání smlouvy a prodávajícímu kdykoliv během této doby na vyžádání 
existenci platného pojištění doložit. 

 
 
 

Článek VII. 
Sankce 

 
1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn 

vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky za každý 
započatý den prodlení.  

 
2. V případě prodlení prodávajícího s ukončením instalace a předáním zařízení bez vad a 

nedodělků je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.  
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3. V případě prodlení prodávajícího se zahájením práce na odstranění kupujícím 
oznámených vad zařízení nebo v případě prodlení s uvedením vadného zařízení opět 
do bezvadného stavu dle článku VI. odst. 3. této smlouvy, je kupující oprávněn 
vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny včetně 
DPH za každý započatý den prodlení.  

 
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Smluvní 

pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 
 
5. Je na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut. 
 
 
 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

 
2. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně 

odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této 
smlouvy se zejména považuje: 

a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve 
lhůtě delší 60 dní po splatnosti příslušné faktury,  

b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část zařízení nebude řádně 
dodána v dohodnutém termínu, 

c) na straně prodávajícího, jestliže zařízení nebude mít vlastnosti 
deklarované prodávajícím v této smlouvě, 

d) na straně prodávajícího, jestliže prodávající neodstraní vady ve lhůtě 
stanovené smlouvou od písemného nahlášení vady kupujícím nebo v 
případě opakující se závady, 

e) na straně prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek výběrového řízení. 

 
3. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 

Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností 
vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví 
zákon. 

 
 

Článek IX. 
Poddodavatelé 

 
1. Prodávající je oprávněn jednotlivé části dodávky provést pomocí poddodavatelů. 

Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než 20 % 
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z celkové kupní ceny, které prodávající uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 4 
smlouvy. 
 

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá prodávající stejně, jako by je provedl 
sám. Jakákoli smluvní úprava mezi prodávajícím a jeho poddodavateli nemá žádný 
vliv na práva a povinnosti prodávajícího podle této smlouvy. 
 

3. Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího poddodavatele měnit.  
 
 
 

Článek X. 
Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 
1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání odpovědných zástupců 
obou smluvních stran. 

 
3. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět písemnými dodatky 

odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž prodávající 

obdrží jedno vyhotovení a kupující obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
 
5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy. 
 
6. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
 
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva vč. jejích změn a dodatků 

byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující. 

 
9. Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla 

sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

 
10. Tato smlouva se skládá z níže uvedených příloh, které tvoří její nedílnou součást: 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  
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Příloha č. 3 – Technická specifikace kupujícího  

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 5 – Nabídka prodávajícího  
 

 

 

 

 

Kupující: Prodávající: 

V Šumperku dne 10. 7. 2017    Ve Valašském Meziříčí dne 3. 7. 2017 

  

………………………………….. ………………………………. 

Ing. Anna Podhrázská Ing. Petr Odložilík 

ředitelka jednatel 

 

 


