
Smlouva
uzavřená dle § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku (dálejen „o.Z.“)

(dále jen „smlouva“)
číslo Smlouvy dodavatele:
smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné Zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák
č 134/2016 Sb , O zadávání veřejných Zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I Skupiny (přímé zadání)

ı. SMLUvNíSTRANY
11. Objednatel:

Sportovni gymnázium Plzeň
sídlo: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
ıčO: 49778137
datová Schránka: umc×q88
Zastoupena: ' Mgr. Milenou Májerovou, ředitelkou
(dá/e jen ,objednáte/'9

1.2 Dodavatel:

TOPSOFT JKM spol. S r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp Zn.: oddíl C vložka 15532 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad
Labem.
sídlo/bydliště: Jungmannova 1029
ıčO: 25403435 Dıč; 0225403435
datová schránka: 6kz7ubk
Zastoupena: lng. Františkem MOrat/cem, jednatelëm
kontaktní osoba: Ing. František Moravec, tel. +420 604 979 851, e-mail: firmv@topsoft.cz
(dále jen „dodavatel“)

ıı. PŘEDMĚT A ÚčEL sMLOUvY
2.1. Účelem této smlouvy je dodání výpočetní techniky:

a) 35 ks LG 23MB35PM 23" (LCD monitor),

(dále jen „předmět plněni“).

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a Zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 30 dnů Od zveřejnění smlouvy.

Místo plnění: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

ııı. cENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena Za předmět koupě v množství dle čI. 2.1. bodu a) této smlouvy činí: 97 370,00 Kč bez DPHı
3.2. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 97 370,00 Kč bez DPH.

(dá/e jen „cena plněním)

3.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Vcené plnění jsou Zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem vsouviSIOSti
S řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických
norem.

3 5. Cena plnění bude Objednatelem hrazena na Základě daňového dokladu (dál jen „faktura") vystavené
dodavatelem po poskytnutí plnění.

3.6. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obsahovat i číslo
Objednávky Objednatele.

3.7. Splatnost faktury Se Stanovuje v délce 30 dnů Ode dne doručení vystavené faktury mající všechny
Stanovené náležitosti Objednateli
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ıv. oDsToUPENí oD SMLOUVY
Objednatel je oprávněn odstoupit Od teto smlouvy, kromě případů stanovených v 0.2. iv případě, že:

a) dodavatel nedodrži konečný termin pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čI. ll odst. 2.3. teto
Smlouvy

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

v. zÁvĚREčNÁ USTANOVENÍ
5.1. Dodavatel výslovně souhlasí s tim, že objednatel Zveřejní úplné Znění této smlouvy vč. příloh, tj.

tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případně osobní ůdaje nebo ůdaje naplňující
parametry obchodního tajemství, pokud dodavatel nejpozději do uzavření těto smlouvy nesděli
objednateli ty ůdaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je Zvláštním právním
předpisem vyloučeno (např obchodní tajemství, osobní ůdaje apod.) spolu s odkazem na konkretni
normu takoveho zvláštního právního předpisu a konkretni důvody Zákazu uveřejnění těchto částí
Řádně a důvodně označeně části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny popř. budou před
uveřejněním znečitelněny.

5.2. Splnění povinnosti uveřejnit Smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.3. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu vsouladu sust. § 5 odst 1 Zák č.340/2015 Sb
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude- li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději
do jednoho měsíce po jejím uzavření

5 4 Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a ůčelu těto
smlouvy nejbližší.

5.5. ~ Smluvní strany souhlasí s tím že tato Smlouva může být vyhotovena (uzavřena) pouze v elektronicke
podobě, s naskenovanými podpisy oprávněných osob a doručovaná pouze na emailové adresy
kontaktních osob

5.6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu posledni smluvní strany a nabývá ůčinnosti dnem uzavření,
pokud Zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

objednatel: dodavatel:

V Plzni dne V Roudnici nad Labem dne 28.6 2018

Sportovní gymnázium Plzeň TOPSOFT JKM Spol. s r.o.
Mgr. Milena Majerová
ředitelka

Stránka 2 z 2


