
C.j.: M SM T-5178/2017-25

Dílčí smlouva
k Rámcové dohodě na průběžné dodávky výpočetní techniky 2018

I. Sm luvní strany

Kupuiící:

Se sídlem:
Jednající:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen  ,,kupující“ )

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
RNDr. Zuzana M atušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické
00022985
ČNB, Praha

Prodávající:

Se sídlem:
Jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen  „prodávající^)

DATECO, s.r.o.
Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
Ing. Pavel Rysula, jednatel
25792032
CZ25792032
ČSOB, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dílčí smlouvu (dále jen  ,,smlouva“) 
k Rámcové dohodě na průběžné dodávky výpočetní techniky 2018 (dále jen  ,,dohoda“)

II. Předm ět smlouvy

2.1 Předmětem  této smlouvy je  zajištění dodávky a záručního servisu výpočetní techniky (dále 
jen  ,,zboží“), specifikované v Příloze č. 1 - Specifikace zboží a jednotkové nabídkové ceny, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
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111. Cena plnění

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, 
dohodly na kupní ceně za zboží, která je  stanovena na 4 330 990,00 Kč bez DPH (slovy: 
ětyřim ilionytřistatřicetticícdevětsetdevadesát korun českých). Daň z přidané hodnoty 21 % 
činí 909 507,90 Kč, tzn. celková cena včetně DPH činí 5 240 497,90 Kč.

3.2 Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s dodávkou zboží. Za neměnný základ se 
považuje cena bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen  ,,DPH“) je  ve smlouvě 
uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu 
účinnosti smlouvy bude cena adekvátně změněna dle zákonné výše.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícím u zboží ve lhůtě do 25 kalendářních dnů od účinnosti 
této smlouvy.

4.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo: Karmelitská 17, 118 12 Praha. Prodávající se
zavazuje dodat zboží na místo plnění, a to včetně umístění do konkrétní místnosti.

4.3 O přesném  term ínu, m ístu a způsobu dodání vyrozumí prodávající kupujícího minimálně tři
dny před jeho  uskutečněním, a to telefonicky, či elektronickou poštou kontaktní osobě 
kupujícího.

4.4 Osoba určená k předání a převzetí zboží a dokladů je:

Za prodávajícího: Jan Kubeš, e-mail: tel: , mobil:

Za kupujícího: Zuzana Vodenková, e-mail: , tel:
mobil:

V. Závěrečná ujednání

5.1 Skutečnosti touto smlouvou neupravené či upravené jen  částečně se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
a Rám cové dohody na průběžné dodávky výpočetní techniky 2018.

5.2 Tato smlouva je  vypracována ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž 
prodávající obdrží jedno a kupující dvě vyhotovení.

5.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu druhou ze smluvních stran. Účinností nabývá 
smlouva, na kterou se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen  „zákon o 
registru smluv“), dnem jejího  zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je  tedy možná až 
od data účinnosti. Smlouva, na kterou se nevtahuje zákon o registru, nabývá účinnosti 
pospisem druhou ze smluvních stran.
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5.4 V souladu se zákonem o registru smluv a Výnosem ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování smluv, zajistí kupující uveřejnění 
celého textu dílčí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat dílčí smlouvy v registru smluv, 
včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li kupující uveřejnění dílčí smlouvy 
nebo m etadat dílčí smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření dílčí smlouvy, pak je 
oprávněn zajistit jejich uveřejnění prodávající ve lhůtě tří měsíců od uzavření dílčí smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace zboží a jednotkové nabídkové ceny

V Praze dne 11.9.2018 V Praze dne 11.9 . 2018

Za prodávajícího 
Ing. Pavel Rysula 

jednatel

Za kupujícího 
RNDr. Zuzana M atušková 

náměstkyně pro řízení sekce 
ekonomické 

v z. Ing. Pavel Křeček
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Příloha č. 1 - Specifikace zboží a jed n o tk o v é  nabídkové ceny

Typ cena/ks bez DPH cena/ks s DPH
cena celkem bez 

DPH
cena celkem s DPH

CELKEM

Monitory 100 3 762,00 Kč 4 552,02 Kč 376 200,00 Kč 455 202,00 Kč
Notebook referentský 1 10 21995,00 Kč 26 613,95 Kč 219 950,00 Kč 266 139,50 Kč
Notebook referentský 2 100 19 999,00 Kč 24 198,79 Kč 1 999 900,00 Kč 2 419 879,00 Kč
Notebook manažerský 1 10 21995,00 Kč 26 613,95 Kč 219 950,00 Kč 266 139,50 Kč
Notebook manažerský 2 10 19 999,00 Kč 24 198,79 Kč 199 990,00 Kč 241 987,90 Kč
Stolní PC 100 13 150,00 Kč 15 911,50 Kč 1 315 000,00 Kč 1 591 150,00 Kč
CELKEM 4 330 990,00 Kč 5 240 497,90 Kč


