
Kupní smlouva 
(dále jen „smlouva") 

2££./VŠ/2018 

OP VW Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008565 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník") 

mezi 
Data Force, s.r.o. 
se sídlem: Lužná 716/2 ,160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupená: Vlastimil Srna, jednatel společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 225785 
IČO: 029 67 171 
DIČ: CZ02967171 
Bank. spojení:  
Kontaktní osoba:  
e-mail:  
(dále jen „prodávající") 

a 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: nám. W. Churchilla 4 ,130 67 Praha 3 - Žižkov 
zastoupená: Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
IČO: 61384399 
DIČ: CZ61384399 
Bank. spojení:  
Kontaktní osoba:  
(dále jen „kupující"), 

(dále „smluvní strany" nebo „strany") 



Preambule 

Smluvní strany uzavírají tu to smlouvu na základě výsledku výběrového řízení vedeného pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZVZZ"), v platném znění a vyhlášenou kupujícím jako zadavatelem pod 
názvem „Servery 2018", kdy nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána jako vítězná. 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem plnění je dodání serverů pro vytvoření serverové infrastruktury pro 
výuku (dále též „zboží") dle specifikace v příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

1.2 Kupující se zavazuje zaplatit cenu plnění sjednanou v čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy. 

2. Místo plnění 

2.1 Místem plnění je sídlo kupujícího, t j . : nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 - Žižkov. 

3. Cena 

3.1 Cena za plnění dle této smlouvy se sjednává ve výši 1.091.540,- Kč bez DPH, t . j . 
1.320.763,40 Kč s DPH a je uvedena v příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Tato cena je konečná a je v ní zahrnuta doprava zboží do místa plnění a 
odvoz nepotřebného materiálu a obalů. 

4. Platební podmínky 

4.1 Kupující neposkytuje zálohy. 

4.2 Sjednaná cena plnění bude placena na základě daňového dokladu vystaveného 
prodávajícím bez zbytečného odkladu po oboustranném potvrzení Předávacího 
protokolu. 

4.3 Daňový doklad je splatný nejpozději do 21 dnů po dni jeho doručení kupujícímu. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy rozumí den 
podpisu Předávacího protokolu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby 
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

4.4 Kupující může do data splatnosti daňový doklad vráti t , obsahuje-li nesprávné 
cenové údaje či nesprávné cenové náležitosti, popř. chybi li v daňovém dokladu 
některá z jeho zákonných náležitostí. Vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet znova ode dne doručení opravené nebo nové 
faktury. 



5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Prodávající je povinen splnit své povinnosti v souladu s touto smlouvou řádně 
a včas. 

5.2 Prodávající je povinen sdělit kupujícímu v dostatečném předstihu, kdy proběhne 
dodávka v rámci stanovené doby plnění. 

5.3 Kupující je povinen převzít zboží předané v souladu s tou to smlouvou v dohodnuté 
době a místě plnění. 

5.4 Kupující se zavazuje po předchozí dohodě umožnit přístup určeným pracovníkům 
prodávajícího do prostor svého objektu a připraví pro prodávajícího vhodný 
prostor, ve kterém bude zboží předáno. 

5.5 Kupující je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Prodávající si je vědom následků této skutečnosti, t j . že 
smlouva bude v plném znění uveřejněna v registru smluv. 

6. Dodací podmínky 

6.1 Pro předání kompletní realizace předmětu plnění ze strany prodávajícího je 
stanoven termín ne pozdější než 3 týdny od podpisu smlouvy. 

6.2 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že dodané zboží je určené pro trh v České 
republice. 

6.3 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to , že dodané zboží je nové a nepoužívané, 
odpovídá platné dokumentaci, předpisům výrobce a příslušným technickým 
normám České republiky. 

6.4 O předání předmětu plnění bude sepsán Předávací protokol . Souhlas s obsahem 
Předávacího protokolu stvrdí obě strany podpisem. 

6.5 Oboustranně podepsaný Předávací protokol je podmínkou pro vystavení faktury. 

7. Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace 

7.1 V případě, že prodávající nesplní závazky z této smlouvy řádně, odpovídá za vady, 
a to jak faktické, tak právní, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7.2 Prodávající prohlašuje, že předmětné zboží je a bude právně bezvadné, tzn. není a 
nebude zatíženo právem třetích osob. 

7.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu na dodané zboží 5 let v režimu 8x5 
NBD. 

7.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem podepsání Předávacího protokolu. 



7.5 Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou 
obsluhou a vady způsobené vyšší mocí nebo třet ími osobami odlišnými od 
prodávajícího nebo osob, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů níže 
definovaného podstatného porušení této smlouvy a dále z důvodů ve smyslu 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této 
smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost: 
• Podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se zejména rozumí 

opakující se zcela zjevné vady předmětu smlouvy v záruční lhůtě, které 
prodávající nebyl schopen odstranit, a to ani po opakovaném písemném 
upozornění kupujícím. 

• Podstatným porušením této smlouvy kupujícím se zejména rozumí řádné 
neuhrazení sjednané ceny, a to ani po opakovaném písemném upozornění 
prodávajícím. 

9. Sankce z prodlení 

9.1 Je-li prodávající v prodlení s plněním této smlouvy, je kupující oprávněn 
požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0 , 1 % z ceny nedodaného zboží 
za každý den prodlení. 

9.2 Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0 , 1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení a kupující je povinen úrok z prodlení uhradit. 

10. Nabytí vlastnického práva 

10.1 K nabytí vlastnického práva kupujícím dochází dnem připsání fakturované ceny 
zboží na účet prodávajícího. 

11. Přechod nebezpečí škody na zboží 

11.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu. 

12. Řešení sporů 

12.1 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou primárně řešeny formou dohody na úrovni oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. O těchto jednáních bude vždy vyhotoven písemný zápis 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.2 Nedojde-li do 60 dní od začátku jednání podle odst. 1 této smlouvy k dohodě mezi 
smluvními stranami, bude příslušný spor, který vznikl z této smlouvy nebo v 



souvislosti s ní, rozhodován místně a věcně příslušným obecným soudem strany 
žalující. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva 
uveřejněna v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva 
podle § 7 zákona o registru smluv, zrušena od počátku. 

13.2 Jakékoli změny této smlouvy, které zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje, 
je možné činit pouze písemně, a to formou dodatků číslovaných vzestupně a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.3 Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, není t ím dotčena 
platnost ostatních ustanovení této smlouvy ani platnost smlouvy jakožto celku. 
V takovém případě bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením j iným, jež 
bude svým účinkem co nejblíže původnímu účelu neplatného ustanovení. 

13.4 Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. Otázky výslovně neupravené 
v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 

13.5 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tu to smlouvu uzavřely svobodně a vážně, 
nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 



Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy. 

Za prodávajícího: 

V Praze, dne 

Vlastimil Srna, jednatel společnosti 

Za kupujícího: 

Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 

V Praze, dne 2 6 -06- 2018 



Příloha č. 1: Předmět smlouvy 

Specifikace 
zařízení 

(výrobce a 
Zařízení model) Cena za ks Počet 

Cena za uvedený 
počet ks DPH Cena s DPH 

Server 
Studyhosting 

Dell 
PowerEdge 
R440 

 1    

Server Webhosting 
Dell 
PowerEdge 
R640 

 1    

Server 
Domain Controller 

Dell 
PowerEdge 
R440 

 2    

Server 
VyukaBezpecnosti 

Dell 
PowerEdge 
R440 

 1    

Nabídková cena (součet cen všech zařízení za uvedený 
počet kusů) 
Nabídková cena (součet cen všech zařízení za uvedený 
počet kusů) 1.091.540,- Kč 229.223,40 Kč 1.320.763,40 Kč 
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