
KUPNÍ SMLOUVA
uuweňá diě § 2079 a ms|edljjicich zák č 89/20¶2 stí , občmský Zákcinřk V platném znění

Smluvrú strany

IMPROMAT-COMPUTER s.r.ô.
zastoupená. Ing Bohumil Námva, Ing. jozef KWjem, na ZákMé pmé mcici
Sldlo. Třída Tomáše Báb 5264, 760 (JI Zlln
1¢: 469923Ci8
DiC CZ46992308
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brné Mdli C, vlazka 8573

dále jen ,pm'Uvaj/c/')

Střední odbomé učiliště KyjQv, pňspě'vková organizace
zä$toůpeM RNDr Petr Koiš. Ph D. ředitel
sidlô: Havl[čkQw 1223/17, 697 01 Kyje"
lC" ÔQ053163
DIČ

(déle jěn .kupui/cr|

uZwřEľý niže uvedeného dne, měslce a roku, tuto kúpni smlouvu (dáb /én .sm/owa').

Článek ĺ.
Přédmět a účel smkuvy

1

2

.3

p{odávaici se zäväzuje dcidat kupujicimu roční uživaä práva programových prodljktů
spaečnoo Mi¢rô$¢jn C¢Kpcmion $pecinkQvané v pňloze č. 1, kte'á je nedMou souCástl této
smbuvy (dáie jen ,pďedmět koupě'), v souMu s p®minkami muMicenčniho programu
Micsosôft Open Vaíue Subscription - EducatiQn Sdution, kupujici se zavazuje předmět
Koůpé převzít
a zamtyt za něj pmdávajlcímu dohodnutou kljmi cenu, to vše za pQdm[ř1ek dk tétQ smhwy
a v soubdu s podmínkami mumi=čniho programu Mkrcjsclh Open välue Subswiption -
Educabcm Solutim,

pmdávqjkí prohlašuje, ze má právo přodávät a dodávat liene pľogrämůvých prMuktŮ
spokčnosti Microsott CMporation v rámä lieenčnŕbo ptôgtämu MKjrQsQft Ojjén Vdue
Suoscňptkm - Education ScMjtyon produktů Micmsôh.

Předmět kcjupé je u'čen pro užl'vánl kupujídho.

Cěnä je s(ämvew ria 1 mk v závisiQsti na počtu pedagogických µacovnřků.

Článek Il.
Kupní cena

2.1 KljpnÍ cena předmětu koupě je uvedena v ph'loze č 1 této smbuvy. Cena je stanovena po
dQt)u pLamc|slj licenci na 1 mk

2.2 Ce|k¢]vá kupní cerw pMmětu kQIjpe v dle PřikMy" č '1 těéo smhwy je sjednám
dohodou $mhjvr|id1 skaň cena n"jvý$e pHpustná a činí:

Cena běž DPH célkém
DPH 21%

92 569,00 Kč
19 439,CXj KČ



\
Cena ceŕkém VC. DPH 112 008,00 KČ
(slovy' jedno &to dvanáct tisk osm korun český¢h)

Sjednaná Kúpřň cena platl (IťO místo Mnéni v sIdle kupujidho Hadičkovä 1223/17, 697 01 Knw,
v terminu plněni dle teto smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady prMávájíciM s dodáním předměhí
koupě spQjwié Ce|kcjv¢ju kůpňi cenu Ke pŕekrDčiť PQljZé v případě zvětšeni rozsahu zakázky
QprQti rozsähu uvedeném v p(iloze č. 1 této smk'uvy

Článek lil.
PLatěbni podminky

Po řádném spkíěM dodávk.y předmětu koupě dN této smlouvy vyswvl prQdáv&jici kuplj!|c|mu
daňový dokkd (faktwu) řw cdkwou kupní cenu v&tňé DPH dle čNánku || téttj smbuvy. Daňový
doklad musí mít nákŽiOSti dle plätných právních pFedpčsů. SpMnosé daňového dokladu je
sjednána 30 dni Cxj jehci dDmčm kupujicimu

ČLánek N,
Termin plněni a dodäc1 podmínky

4 1 Optávnéný zástupce kupljjÍcÍhq potwdi na vmjových stránkách Miuo5oftu sprävnôst
Udajú ve formutátích mUKiFicenčr1iho ptůgtamu M|croson Open Value sLEb$c^mcjn -
Education Solution nejpQ%dějj do 22 12. 2077.

4.2 Prodávajicí je pQvmen dQctal kupujicimu předmět kQUpe 5 Ůčinms¢i od 1. 1. 2018
ngpozdéji do 19, ledna 2018 Spolu s veškerými doklady, které se k predmětlj koupě
vztahujl.

4 3 Místem p1néňi dodávky je sídlo kupuj[cihQ - Hsvličkcjva 1223/17, 697 01 Kyjov

Článek V.
Záruka ta jakost a vady zboží

4-4 Záruk.a se řidl licenčnimi =minkamk mu|tihc€nčg]iho prog'#mu MicTo$oft Opm Value
Subscňpůon - Educatim Sotum Místem pměni pro přip% uplaIněni práva 2 vMňého
pIněd bude vždy sldKi kupujicihčj Ha·líčkova 1223/'17, 697 01 Kyjov. nedóhôdnôu-k se
smluvni strany jinak Pq Qqénj Ďd$tľaMjvani reklamované vady záruční dcibä netmi.

Článek VI.
Ostatní ujednáni

8 1 Tato kúpni smbuvä je výM¢wcna ve ttech výtiscích 5 p|atrIQ$ti originálu, z nôchž po
vzájemnEm pcMzeni ódpovědnými zássupci ObdrZi kupujlcí dvě vyhôtôvéní a prodávajkl
jedno vyhQtoven|.

8 2 práva a puuin nOSh SMuvňich stran výslovné toůtQ smbuvw n€upťavené se f|(j| přlsiušným
abčäňského zákcmlku v pGtném znění

8,3 Účastnia této smbuvy prakšuj[, že tato smkNIva r|eby|a uzavřena v tkni Mi za jin*
jednosmanné nevýhodných podmlnek, dále ze býlä uzavřena svobodně, vážně. určitě
a smzumitelné, a na důk.az souhlasu s jejím ôtmnem přip%jjí své pcxipäsy



l

8.4 Prodávajicl aiceptuje veškeré po2ädavky kupujiclho na mzšlŤ0ňí nebo zúženi preamět|j
koupě. Úpräva předmětu plnénl musí být sjécinána v sQuÉadu se zákonem písemným
dodatkém k této smlouvě.

8.5 SmíuwH strany bemu na vědomi, Ze smbuva. včetně pňloh a přfpadných dodatků ke
smlouvě, podléhá zveľejněni v 'egistru smluv dle zákoňa č 340/2015 Sb., q zvláštních
podmínkách úCinňosti některých smluv, uverelň(jvání téchW smluv a q regt$tľu smluv (dále
jen ,ZákOn Cl registru smluv')

8.6 Smjuvni sWny se dohodly. že uvdějňěni smlOuvy včetně ptlloh a případných áodatků,
zajistí StŕedM odborné učihště Kyjov, příspěvková argantzace l dále výslovné sruhFasi s
uveřejnenim smlowy včetně pľi|Qh a připEbdných dQ&tků, a všech údajů a lnkjm1ac| o
Mm

B.7 Tato smlouva nabývá platnostl dném jejího podpcsů oběma smluvním a účmnostl
dnem zveřejněni v registru smšuv dfě zákona Cj registru smluv.

Příloha č. 1 Speciňkace přecKňétu koupe

Ve Zllně, d,, .fä

Ing. Bohumil Náplava, Ing. Jozef Klačan
na základě plné moci

V K~, dne "7 """ '! ?"" 7
$třední odborné uČí "'tě Kyj""o

přispevk¢Fvá

RNDr. Petr Koiš, Ph.D, řédKel

pt®ávajici kupujľci



^,

Přikha č. 1 Speafikace přědmétu koupě

Název, PN poč'ot kuU

OMice Pm Plus Edu Lng Líc ISA OLV E 1Y Enč, 2FJAX)U05 69

Win EDU Ali Lng Upg/SA OLV E 1Y Em, KW5AX)359 69

WJnSw STD Core ALNG bcSAPk OLV E 1Y 16Ue Acdmc, 9EM-QO292 3

\Mn$wCAL ALNG úcSAPk OLV E 1Y Acdmc EM CNCCAL, R18-03497 69

\NinSwExtConn ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ac7dmc, R39-01107 1

cena Iks bez DPH

665,00 Kč

491,00 Kč

1.221,00 Kč

85,00 KC

4.657,00 Kč

Celková cena bez DPH:

DPH 21%:

.cem celkem SDPH:

92 569,00 Kč

18 439,00 Kč

112QQ8,00 Kč


