
KUPNÍ SMLOUVA 

č.j.: RC1-2018-Z193 

1. 	Smluvní strany 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: 	 Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno 
Jednající: 	 Ing. David Křivánek, vedoucí služebního úřadu a ředitel KHS JmK 
IČ: 	 71009191 

dále jen Odběratel na straně  jedné 

a 

AUTOCONT a.s. 
Sídlo: 	 Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 
Jednající: 	 Petr Konečný, ředitel ROC, na základě  piné moci 
Bankovní spojení: 	 číslo účtu: 
IČ: 	 04308697 	 DIČ: 
spisová značka OR: 	 Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814 

dále jen Dodavatel na straně  druhé, 

CZ04308697 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2079 občanského zákoníku tuto Smlouvu 

2. 	Všeobecné obchodní podmínky 

2.1. Základní obchodní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem je vymezen všeobecnými obchodními podmínkami, 
které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č.1 Smlouvy. 

	

2.2. 	Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními 
všeobecných obchodních podmínek. 

3. Definice pojmů  

	

3.1. 	Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, af už v singuláru nebo 
plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách. 

4. Předmět pinění 

	

4.1. 	Předmětem pinění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli zboží specifikované v Příloze č. 2 
Smlouvy. 

5. Termíny pinění, harmonogram dodávky 

5.1. Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předání Předmětu pinění: 
o 	Předmět pinění bude dodán v termínu 30.08.2018 — 14.09.2018 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů  Plnění je podmíněno poskytnutím řádné 
součinnosti Odběratele. 
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6. 	Cena předmětu pinění (kupní cena) 

6.1. Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH ve výši platné ke dni uzavření Smlouvy. 

Dojde-li ke změně  sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů  platných v době  uskutečnění 

zdanitelného pinění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě. 

6.2. 	Celková cena předmětu pinění podle článku Oje stanovena dohodou a činí: 

Cena v Kč  bez DPH DPH 21% Cena v Kč  včetně  DPH 

106 480,00 Kč  22 360,80 Kč  128 840,801 Kč  

7. 	Platební podmínky 

7.1. Způsob úhrady, splatnost 

Úhrada fakturou 

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Odběratele na účet Dodavatele. Platba se uskuteční 

v korunách českých na základě  faktury - daňového dokladu, se splatností 30 dnů  od doručení faktury. Daňový 

doklad 	musí 	obsahovat 	veškeré 	náležitosti 	v 	souladu 	se 	zákonem 	č. 235/2004 Sb. 

V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Odběratel 

oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta 

její splatnosti. 

	

7.2. 	Odběratel neposkytuje zálohy. 

	

7.3. 	Povinnost úhrady 

Povinnost Odběratele zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Dodavatele. Úhrada 

bude provedena po kompletní dodávce předmětu pinění, ověření kompletnosti, bezzávadnosti a funkčnosti 

dodaného zboží. 

7.4. Právo a povinnost fakturovat 

7.4.1. Dodavateli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Odběrateli za pinění uvedené v bodě  4 dnem 

podepsání dodacího listu. 

7.4.2. Dodavateli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů  od data uskutečnění 

zdanitelného pinění. Plnění se považuje za uskutečněné dnem předání zboží. 

7.4.3. Datem uskutečnění zdanitelného pinění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.4.2. je datum předání 

zboží uvedené na dodacím listu. 

7.4.4. Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně: 
o 	originál faktury poštou na adresu sídla Odběratele, 

8. 

9. 	Zmocnění k jednání 

9.1. Kontaktní osoby 

9.1.1. Kontaktní osoba Dodavatele: 

AUTOCONT a.s., Sochorova 23, 616 00 Brno 

9.1.2. Kontaktní osoba Odběratele: 

Ing. David Křivánek 

KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
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9.2. Oprávněné osoby 

Jsou zpinomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních strano všech smluvních a 

obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím piněním. 

9.2.1. Oprávněné osoby Dodavatele: 

Petr Konečný 

AUTOCONT a.s., Sacharova 23, 616 00 Brno 

9.2.2. Oprávněné osoby Odběratele: 

Ing. David Křivánek 

KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

9.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na 

základě  této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě  a doručeny opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo 

mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

9.4. 	Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání. 

9.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě  změny své adresy budou o této změně  druhou smluvní stranu informovat 

nejpozději do tř í (3) dnů. 

10. 	Místo a způsob pinění 

10.1. Místo pinění 
KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Kabátníkova 10, 602 00 Brno 

10.2. Doprava: 

Dopravu zajišťuje Dodavatel na své náklady. 

11. 	Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

11.1. Přechod vlastnického práva předmětu pinění a jeho částí 

Vlastnické právo k předmětu pinění, které je specifikované v článku 4 této Smlouvy, přechází na Odběratele 
v okamžiku zaplacení předmětu pinění podle článku 6 této smlouvy. 

11.2. Předání předmětu pinění a jeho částí 

Předmětu pinění bude předávn v termínu uvedeném v článku 5 této Smlouvy. Předání bude potvrzeno podpisem 

dodacího listu. 

11.3. Nebezpečí škody 

Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu pinění přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Je-li 

předmět pinění přepravován podle přepravních pokynů  Odběratele, přechází na Odběratele riziko ztráty, 

poškození či zničení okamžikem předání předmětu pinění poštovní přepravě  či prvnímu dopravci za účelem 

dopravy předmětu pinění Odběrateli. Až do úpiného zaplacení ceny pinění je předmět pinění ve vlastnictví 

Dodavatele, a to i v případě  začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel 

využívá. Jakékoli zcizení předmětu pinění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či 
jiného závazkového vztahu k předmětu pinění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno. 

12. 	Změnové řízení 

12.1. Požadavky na změny předmětu pinění, které mají vliv na cenu pinění nebo termíny pinění včetně  dílčích, budou 

provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami 

se stává nedílnou součástí této Smlouvy. 
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13. 	Práva a povinnosti smluvních stran 

součinnost smluvních stran 
Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. 

13.2. Souhlas smluvních stran 

3.1. 

Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů  o pinění poskytnutém dle této smlouvy jako referenčních údajů  
pro osvědčení odběratele o poskytnuté službě  nebo prohlášení dodavatele o poskytnuté službě. Jako veřejné 

referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami sjednaný, zveřejnění omezující, režim, 

např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní strany plynoucí z platné NDA smlouvy. 

14. 	Odpovědnost za škodu 

14.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této 

Smlouvy nebo z obecně  závazného právního předpisu. 

14.2. Dodavatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pověřeným 

subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Odběratele a v důsledku událostí vyšší moci. 

14.3. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu způsobenou Odběrateli zaviněným porušením povinností stanovených 

touto smlouvou, maximálně  však do výše hodnoty pinění podle této Smlouvy. 

14.4. Smluvní strany se výslovně  dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně  
propojených škodných událostí, který byv příčinné souvislosti s piněním Smlouvy mohly vzniknout, se limituje u 

skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty pinění podle této Smlouvy. Tyto částky představují 

současně  maximální předvídatelnou škodu, která může př ípadně  vzniknout porušením povinností Dodavatele. 

15. Záruka 

• Na dodané pinění dle bodu 4.1 poskytuje Dodavatel záruku v délce 24 měsíců. 

• Dodavatel bude poskytovat Odběrateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb ve 

smyslu všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č.1 této smlouvy. 

• Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout dnem převzetí kompletní dodávky Odběratelem. 

• Záruční lhůty na reklamovanou část dodávky se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady Dodavatelem. 

• Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je: 

AUTOCONT a.s. 

Adresa: 

tel.: 

e-mail : 

• Dodavatel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Odběrateli a nechá si ho od něj 

potvrdit. 

16. 	Prodlení, sankce 

16.1. Jestliže je Odběratel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně  a včas nepiní závazky k věcné nebo 

časově  umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů  ležících na straně  Odběratele, pak platí tato ujednání: 

16.1.1. Je-li Odběratel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat a Odběratel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 %z dlužné částky za každý den 

prodlení až do zaplacení. 

16.1.2. V případě, že z důvodů  na straně  Odběratele nedošlo k realizaci předmětu pinění, zavazuje se odběratel 

uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny pinění bez DPH. 

16.2. V případě, že Dodavatel je v prodlení s poskytnutím pinění v termínech dle čl. 5. této Smlouvy, je Odběratel 

oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny pinění bez DPH, ohledně  
něhož je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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17. 	Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 

17.1. Tato smlouva bude zveřejněna na portálu veřejné správy Registr smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění 

smlouvy v Registru smluv zajistí KHS JmK. 

17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců  obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru 

smluv Ministerstva vnitra České republiky a končí dnem spinění závazků  obou smluvních stran této smlouvy. 

17.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

18. 	Řešení sporů  

18.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u 

příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení 5 89a občanského 

soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy místní 

příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné 

krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze. 

19. Závěrečná ustanovení 

19.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoř í 

Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů  
splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona. Pro případ, že by některé ustanovení této 

Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení 

této Smlouvy pro právní vztah definovaný touto Smlouvou nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis. 

19.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně  číslovanými písemnými 

dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran. 

19.3. Obě  smluvní strany souhlasí se zveřejněním piného znění této smlouvy. 

19.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně  signovaných smluvními stranami, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jedné. 

19.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

Př íloha č. 1 — Všeobecné obchodní podmínky 

Příloha č. 2—Specifikace předmětu pinění 

Příloha č. 3 — Plná moc 

V Brně  dne 4. 9. 2018 	 V Brně  dne 	 

Petr Konečný 

ředitel ROC 

OjCONT  
Sochorova 23, 616 00 

CZ0430 

Ing. David Křivánek 

vedoucí služebního úřadu a ředitel KHS JmK 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jeřábkova 4, 682 OO Brno 
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rdďřia 6.2—Technická specifikace předmětu pinění 

i. Notebook menší - 3 ks 

Procesor 
Paměť  
Pevný disk 

Grafická karta 

Rozlišení 

Úhlopříčka displeje 

Typ monitoru 
Zvuk 

Klávesnice  

Intel core i3-8130U, 2 jádra Operační systém WIN 10 Pro 
8 GB 

256 GB m.2 SSD 

Intel UHD 620 

1920 x 1080 

13,3" 

matný IPS displej, LED podsvícení, Full HD rozlišení, UWVA 

integrované stereofonní reproduktory a mikrofon 

podsvícená, lze bez numerické části 
Požadované konektory: HDMI 

VGA 

USB 3.1 (2x) USB-C 

RJ-45 (LAN) 

2. Notebook větší, včetně  brašny - 2 ks 

Procesor 

Operační systém 

Paměť  
Pevný disk 

Grafická karta 

Rozlišení 

Úhlopříčka displeje 

Typ monitoru 

Klávesnice 

Požadované vstupy: 

Brašna na notebook  

Intel core i3-6006U 

WIN 10 Pro 

4 GB 

256 GB SSD 

2 GB AMD Radeon 530 GDDRS 

Full HD 1920 x 1080 

15,6" 

matný displej, LED podsvícení, Full HO rozlišení, UWVA 
podsvícená, s numerickou částí 
HDMI 

Konektor pro sluchátka a mikrofon 

USB 3.0 (2x) 

USB 2.0 (min. 1x) 

USB-C 

J-45 (LAN) 

Možnost připojení dokovací stanice 

3. Dokovací stanice — 2 ks  

Kompatibilní s notebooky položka č. 2. 
Podpora monitorů  Ultra HD 4K a Full HO. 
Funkce Wake-On-LAN. 

Požadované konektor: USB 3.0 (3x) 

USB 2.0 (2x) 

HDMI (min. lx) 

RJ-45 LAN (lx) 

Kupní smlouva 	 11/14 



Přenosná tiskárna včetně  baterie - 2 ks 

Hmotnost : max 2,0 kg 

Technologie tisku 
	

Inkoustová 
Rychlost černobílého tisku: 

	
9,0 obr./min 

Rychlost barevného tisku: 
	

5,0 obr./min 
Bezokrajový tisk: 
	

Ano 
Max. formát 
	

A4 

Připojení: 

Kabelová připojení: 	 USB 2.0 Hi-Speed (Port13) 
Bezdrátová připojení: 	Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Zabezpečení sítě  Wi-Fi: 	WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 
Podpora Google Cloud Print. 

Podporované mobilní operační systémy: iOS, Android, Windows 
Rozměry maximálně  (Š x H x V): 330 x 190 x 70 mm. 

5. Kufr pro NTB a mobilní tiskárnu - 2 ks  

Kufr typu roller s integrovanou teleskopickou rukojetí pro převoz notebooku, mobilní tiskárny a spotřebního 
materiálu. 

Rozměr minim. pro 15,6" notebook, max. do velikosti 40 x 265 x 380 mm. 
Barva — černá, 
vyměnitelná kolečka, 
prostor na osobní věci, 
voděodolný materiál na spodní straně, 
prostor pro dokumenty,ramenní pás. 

Záruka:  

u všech výše uvedených zařízení (odstavce 1. — 5.) poskytujeme záruku v délce 2 let. 
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