
 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Číslo 37/2018 
 

Dodavatel: Odběratel: 

Název: IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. Název: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, Česká 
republika 

Sídlo:   Vavrečkova 7040,  
 760 01 Zlín 

IČO: 46992308                             DIČ: CZ46992308 IČ:  72563346                      DIČ: CZ72563346 

1) Specifikace zboží/služby:  Síťový adaptér HPE 10Gbit 2 port SFP+, 4ks – 10120 
Kč bez DPH za kus – záruka 12m + dle HPE hardware 
do kterého je instalován 
SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW SM LC-duplex HP 
455886-B21, 8ks – 1190 Kč bez DPH za kus – záruka 
36m 
SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW SM LC-duplex 
HPA/H3C, 8ks – 1250 Kč bez DPH za kus – záruka 
36m 
Patchcord optický SM 9/125 LC-LC, délka 20m 8ks – 
350 Kč bez DPH za kus 

2) Termín a místo dodání:   Do 18.12.2018 

3) Cena bez DPH: 63 880 Kč 
DPH 21%: 13 415 Kč 
Včetně DPH: 77 295 Kč cena včetně dopravy do sídla 
odběratele 

Ve Zlíně, dne: xxxxxxx 
Kontaktní osoba: xxxxxxx                                                      podpis: ………………………………………………… 
Email: xxxxxxx 
Telefon: xxxxxxx 

 

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 340/2015 Sb., (o registru smluv) a ostatními příslušnými 

právními předpisy. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
PROHLÁŠENÍ KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č.37/2018 
Dodavatel prohlašuje, že: 
• nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen 

.,daň"), 
• mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
• nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
• úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
• úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
• nebude nespolehlivým plátcem, 
• bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude o zhotoviteli/prodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel/zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele/zhotovitele určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně. 

 
 
Zlín, dne: 23. 11. 2018 
 
 
 
 
………………………………… 
Dodavatel 
 
 

Zlín, dne: 19. 11. 2018 
 
 
 
………………………………… 
Odběratel 


