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KUPNÍ SMLOUVA Č. 0764/TECH/16 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

 

1 Smluvní strany 

1.1 Prodávající: 

T.S.BOHEMIA a.s. 

Sladovní 103/3 

779 00 Olomouc – Pavlovičky 

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2941 

IČ: 62304381 

DIČ: CZ62304381 

zastoupený: Ing. Bronislavem Pešákem, předsedou představenstva 

 

1.2 Kupující: 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Pisárky 

603 00 Brno 

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

IČ: 46347275 

DIČ: CZ46347275 

K podpisu smlouvy je oprávněn XXXXXX - ředitel technické sekce na základě pověření 

ze dne 10. 8. 2016 

 

 

2 Předmět smlouvy 

2.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu následující zboží výpočetní techniky: 

 10 kusů osobních počítačů této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 8.760,-Kč bez DPH. 

 15 kusů monitorů této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 3.415,-Kč bez DPH. 
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 14 kusů datových pásek této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 1.032,-Kč bez DPH. 

 1 kus notebook a operační systém této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 10.504,-Kč bez DPH. 

 10 kusů pevných disků této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 1.131,-Kč bez DPH. 

 4 kusy tabletů této technické specifikace: 

o XXXXXX 

o Cena za jeden kus 6.164,-Kč bez DPH. 

 (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. 

2.2 Kupující se zavazuje, že objednané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  

3 Doba plnění 

Prodávající dodá kupujícímu zboží uvedené v čl. 2 smlouvy nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od podepsání této kupní smlouvy oběma smluvními stranami. 

4 Místo plnění 

Místo plnění: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno – Pisárky, 603 00 

Brno. 

Kontaktní osoba: XXXXXX, tel. XXXXXX. 

5 Kupní cena 

5.1 Smluvní strany se dohodly na následující kupní ceně: 199.743,00 Kč. 

5.2 Ke kupní ceně bude připočítána DPH v platné výši. 

5.3 Kupní cena je včetně dopravy do místa plnění. 

6 Platební podmínky 

6.1 Datem zdanitelného plnění se rozumí den odevzdání zboží kupujícímu. 

6.2 Cena zboží bude uhrazena na základě faktury prodávajícího se splatností 21 dní od 

doručení faktury kupujícímu. V případě prodlení s platbou je kupující povinen uhradit 

prodávajícímu úrok ve výši stanovené právním předpisem. 

6.3 V případě nedodržení termínu dodání prodávajícím se stanoví smluvní pokuta ve výši 

0,03% z hodnoty dodávky za každý den prodlení. 

6.4 V případě, že prodávající získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím 

správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí kupující 

DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně 

namísto prodávajícího a následně uhradí prodávajícímu sjednanou cenu za poskytnuté 

plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.  
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Kupující tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 

prodávajícímu do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH 

včetně identifikace úhrady podle § 109a.  

Prodávající se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, 

umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené prodávajícím uvedený jiný 

účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět 

prodávajícímu k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta 

splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 

prodávajícího, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

7 Záruka za jakost 

7.1 Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro 

obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  

8 Obaly 

Smluvní strany se dohodly, že zboží bude předáno v následujícím balení:  

 nevratný obal. 

9 Ostatní ujednání 

Prodávající se zavazuje, že: 

 zajistí dodávku zboží v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního 

prostředí (ŽP) 

 bude v areálech kupujícího jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně 

seznámen 

10 Závěrečná ujednání 

10.1 Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, 

legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou 

chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal Suez Groupe, a která je 

umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení 

nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-

env.com. 

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva 

a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání 

protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany 

vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

10.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující. 

10.4 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

10.5 Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna kupujícím prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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10.6 Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní 

tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny, s výjimkou specifikace 

předmětu smlouvy dle článku 2.1 smlouvy. 

Smluvní strany nesouhlasí s uveřejněním výše uvedených údajů. 

 

 

 

 

 

 

V  dne   V Brně dne  

Za prodávajícího  Za kupujícího 

 

 

 

 

 

  

T.S.BOHEMIA a.s. 

Ing. Bronislav Pešák 

předseda představenstva 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

XXXXXX 

XXXXXX 

 


