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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

l. Smluvní strany
KUPUjÍCÍ:

se sídlem:
lČ,
DIČ:

zastoupená:
bankovníspojenŕ
č.ú.:
(dále jen ,,kupujÍcÍ")

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno
60555980
CZ60555980
PaedDr. Věrou Hlavsovou, statutárním zástupcem
Komerční banka, a.s.
44332621/0100

PRODÁVAjÍCÍ: CZC.CZ s.r.o.

se sídlem: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: jitkou Dvořákovou, jednatelem
lČ: 25655701
DIČ: CZ25655701

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10152
(dále jen ,,prodávající")

Úvodní ujednání
l) Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní
straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujícítuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět plnění
l) ProdávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícRnu předmět plnění podle Přílohy č. 1 této
smlouvy. Prodávajícíse dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění. KupujícÍse
zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle ČI. V této smlouvy.

2) Předmětem plněni podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 12 ks tabletů Apple iPad blíže
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy pro účely projektu ,,Ve škole po škole",
číslo projektu: CZ.02.368/0.0/0.0/16_032/0008190.

lV. Doba a místo dodáni
l) prodávajÍcÍ se zavazuje předat předmět plnění (ČI. Ill, odst. 2) nejpozději do 26. 10. 2018 na adresu
Hybešova 15, Brno.

V. Kupní cena
l) KupujícÍse zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění dle Článku íl. této smlouvy kupní cenu ve výši

Cena bez DPH (v KČ) 100 214,52

Sazba DPH 21%

Cena celkem vC. DPH (v KČ) 121 260
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2) podrobný rozpis kupníceny je uveden v příloze č. 1této smlouvy.

3) Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximálni za předmět koupě. V ceně je
zahrnuta i doprava na místo plněni.

4) ProdávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky
l) Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí předmětu plnění dle ČI. VIl. této
smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2) Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o
DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura").

3) Lhůta splatnosti faktury Činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujÍcÍmu.
Datum doručenifaktury nesmí předcházet datu předání a převzetí předmětu plněni dle ČI. VIl. této smlouvy.

4) Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu kupujÍcÍho.

5) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována
cena nebo DPH nebo bude-li faktura vystavena předčasně, je kupujÍcÍ oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. ProdávajÍcÍ provede
opravu vystavením nové faktury prosté vad. Vrácením vadné faktury prodávajicňmu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury kupujÍcÍmu.

VIl. Předání a převzetí zboží

l) KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím v místě plnění.

VIII. Závěrečná ujednání

l) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2) V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými
ústa novenimi občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3) Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Splňuje-li tato
smlouva podmínky pro povinné zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném a účinném znění, nabývá smlouva úČinnosti nejdříve dnem uveřejněniv registru.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž kupující a prodávající po jednom vyhotovení.

5) Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.

6) Nedílnou součástítéto smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Specifikace předmětu plnění- nabídka prodávajÍcÍho

V Bměd,, zQ'- ;10- Lô</d'

za kupujÍcÍho PaedDr. Věra Hlavsová

, %\% ,,, 'í' ^U. L n'
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NABÍDKA číslo 4518000497

Dodavatel:
CZC.CZ s.r.o.
U Garáži 1611/1, 17000 Praha 7
IČ: 25655701, DIČ: CZ25655701
Banka: KB CZK, účet 19-8057160247/0100

Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze oddíl C, vložka 58549

Středisko:
Brodská 570, 26101 Příbram
Tel.: 313110000, Fax: 313110001
E-mail: obchod@czc.cz
http://www.czc.cz

Zákazníkovo označení:
Objednáno:
Doprava:
Datum vystavení:
Platnost nabídky:
Vystavil:

Telefonem
PPL Parcel CZ (bez dob) Rudná
21.9.2018

Hana Godlová

Odběratel: (1316956)

Středisko služeb školám Brno
Financováno z projektu ,,Pojd'mese dotknout ICT
Hybešova 15

60200 Brno

lČ:
Tel.:
E-mail

60555980

knapova@sssbrno.cz

DIČ: CZ60555980
Mobil: +420731658413

Kód Název produktu Počet Cena/jed. Měna DPH % Základ DPH Celkem

211125
234240

SI
210461
95057
RECFEE
AO

Doprava PPL (bez dobírky)
Tablet Apple iPad 2018 Wi-Fi 32GB, Space Grey

- 3. 6. 9 Handheld počítače (4.20 KČ l ks)
Prodloužená záruka 1 rok
Tablet Apple iPad Smart Cover, Charcoal Gray
Doprava ZDARMA
Recyklační poplatek
Autorský poplatek

85.00
99 026.40

8 988.03
12 487.20

-85.00
60.98

696.96

Celková hodnota nabídky v KČ:
S DPH:

100 214.52
121 260.00

V případě zájmu o objednáni zboží nás prosím kontaktujte.

Děkujeme a těšíme se na shledanou
WWW.CZC.CZ
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