KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Kupující:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Sídlo:
Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
Zastoupená:
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel
Bank. spojení:
ČSOB, a. s., pobočka Cheb
Číslo účtu:
109588821/0300
IČ:
47723386
(dále jen „kupující“) na straně jedné,
Prodávající:
VUJO s.r.o.
Sídlo:
Křížová 116, 356 01 Sokolov
Zastoupený:
Ing. Josef Vůjtěch, jednatel
Bank. spojení:
KB Sokolov
Číslo účtu:
19-4475950227/0100
IČ:
64830713
DIČ:
CZ64830713
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7234
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

2.1 Kupující je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Gymnázium Cheb, příspěvková
organizace je současně zadavatelem veřejné zakázky „NOTEBOOKY PRO GYMNÁZIUM CHEB“ (dále
jen „veřejná zakázka“).
2.2 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí
předmět koupě dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Technická specifikace a kalkulace ceny
předmětu plnění, této smlouvy, v rozsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky a obecně
závazných právních předpisů, jako i jeho nedílné součásti, a umožnit mu nabýt k němu vlastnické
právo.
2.3 Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v této smlouvě.
2.4 Projekt je spolufinancován z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu:
Šablony 2, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016682.

2.5 Kupující má vzhledem k podmínkám dotačního projektu značný zájem o dodání předmětu koupě
ve sjednaném termínu.

III.

Termín a místo plnění

3.1 Prodávající je povinen dodat předmět koupě v termínu 3. – 7. 2. 2020.
3.2 Místem plnění je sídlo kupujícího.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení
v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů v českém jazyce.
4.2 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat kupujícímu také technickou dokumentaci
vztahující se k předmětu koupě, jakož i veškeré listiny a doklady, jichž je třeba k nakládání s
předmětem koupě a k jeho řádnému užívání.
4.3 Kupující na výzvu prodávajícího je povinen převzít v místě plnění prostřednictvím kontaktní osoby
dodaný předmět koupě s doklady vztahujícími se k užívání předmětu koupě a potvrdit
prodávajícímu převzetí formou přejímacího zápisu.
4.4 Prodávající a kupující vyhotoví protokol o převzetí dodávky, ve kterém bude potvrzeno množství,
kompletnost a nepoškozenost předmětu koupě.
4.5 Prodávající se zavazuje, že na předmětu koupě neváznou práva třetí osoby.
4.6 Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě po jeho převzetí, potvrzení protokolu o
převzetí.

V.

Cena a platební podmínky

5.1 Maximální cena předmětu koupě uvedeného v čl. II. činí celkem 628 600,-- Kč bez DPH
a 760 606,-- Kč včetně DPH.
Podrobný rozpis cen dílčích částí předmětu koupě je uveden v Příloze č. 1 Technická specifikace a
kalkulace ceny předmětu plnění, této smlouvy.
5.2 Kupní cena je stanovena cenovou nabídkou prodávajícího na základě podkladů zadaných
kupujícím v zadávací dokumentaci.
5.3 Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady zajišťující řádné
plnění předmětu smlouvy, a to včetně dopravy, pojištění, licenčních poplatků, vedlejších nákladů,
kursových vlivů.
5.4 Kupní cenu lze měnit pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu díla.
5.5 Kupující neposkytuje zálohové platby. Platba bude uhrazena po převzetí a akceptaci dodávky dle
předmětu smlouvy. K faktuře bude připojen protokol o převzetí předmětu koupě potvrzený
kupujícím.
5.6 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále mimo jiné obsahovat: název zakázky, předmět a
rozsah zdanitelného plnění včetně termínu dodání.
5.7 Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. Platba bude
uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího,
a to v české měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5.8 V případě, že faktura nebo rozpis jednotlivých poskytnutých dílčích plnění nebude mít odpovídající
náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k opravě

či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.
5.9 Smluvní strany se dohodly, že prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez
zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v
průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě
vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o
DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení
částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění
závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou
veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o
DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu
vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly,
že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96
odst. 1 zákona o DPH.

VI.

Finanční kontrola, uchovávání dokladů a podkladů

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon o DPH).

VII.

Sankční ujednání

7.1 Dostane-li se prodávající do prodlení s dodávkou předmětu koupě, je povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,3% z kupní ceny, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7.2 Pro případ prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti je prodávající oprávněn požadovat
zákonný úrok z prodlení.
7.3 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.
7.4 Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do
pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením
tento závazek nezanikne.

VIII.

Záruka za jakost

8.1
8.2
8.3

Na předmět této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruční lhůtu v délce 24 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o převzetí dodávky.
Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a
z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům a normám.

8.4

Prodávajícím bude kupujícímu poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím reklamované
vady předmětu koupě vzniklé v záruční lhůtě.

8.5

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
prodávající kupujícímu novým, bezvadným plněním bez nároku na další finanční odměnu.

8.6

V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je

shodná jako v odst. 8.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím
prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční lhůta
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu
každý započatý kalendářní den.

IX. Platnost a účinnost smlouvy
9.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.2
9.3

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
Kupující je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, že:
nebude prodávajícím dodána i část předmětu koupě v dohodnutém termínu,
nebude prodávajícím dodána i část předmětu koupě ve smluvené kvalitě.

9.4

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho
doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

9.5

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před
skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X.

Kontaktní osoby

10.1 Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace (včetně nahlašování záručních závad a
poruch) je/jsou:
Jméno:
Ing. Josef Vůjtěch
email:
obchod@vujo.cz
tel.:
352 624 936
10.2 Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které
se týkají této smlouvy, její realizace a podávání pokynů prodávajícímu je:
Jméno:
Michal Santo, správce počítačové sítě
email:
santo@gymcheb.cz
tel.:
739 322 456
Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny
v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou či emailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými
právními předpisy.
11.2 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

11.3 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
11.4 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy.
Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 kalendářních dnů po jeho prvním
oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem
k věcně a místně příslušnému obecnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede kupující, kontakt pro
doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: j4x8ms. Považuje-li
prodávající rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost
kupujícího. Neprovede-li kupující v přiměřené lhůtě nápravu, je prodávající oprávněn uveřejnit
v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
11.6 Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace ceny
předmětu plnění.
11.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.
11.8 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující
obdrží 2 (dva) stejnopisy, prodávající 1 (jeden).
Přílohy
Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace ceny předmětu plnění
V Chebu dne ……………

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

……………………………………
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel

……………………………………
Ing. Josef Vůjtěch
jednatel
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Aceľ Extensa 15 - 15'6" ĺi3-7020Ul4Gl256SsDlw10Pľo EDU

Poźadováno3460bodůSkutečnost3514 bodu
CPU Name

lntel Core i3-7020U @ 2.30GHz

Passnrarlĺ CPU
Maľlĺ
{higher is better}

35í4

Model: Extensa 215 (EXz15-51K-3788)
operačnísystém: Windows L0 Professional 64-bit EDU
Procesor: lntel@ Core'" i3-702ou,2.30 GHz, dvoujád
operačnípaměť: 4 GB DDR4 on Board + N (lze rozšířit)
Uložiště: 256 GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot M.2)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView LCD matný
Grafická karta: lntel@ HD Graphics 620
Web Kamera: 0.3MP Camera with ZMic.
optická mechanika: NE, Podsvícená klávesnice: NE, Čtečkaotisku prstu: NE
Čtečkapaměťových karet: NE
Připojení LAN: r10 /t0o/t0o0 Mbps
Bezdrátové připojení: o802.].Lac,.Bluetooth
Konektory:
.lx USB 3.0, .2x USB 2.0, .Lx HDMI, o1x RJ-45,
.Lx Headphone/Microphone Combo Port
Baterie: 3-cell 36 Wh Li-lon
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Výdrž baterie: aŽ 9 hodin
Zdroj:45W AC Adapter
Šasi: Plast
Barva: Shale Black (černá)
Rozměry (šxHxV): 363 x 247 x 19,9 mm
Váha: L,90 kg
obsah balení: oExtensa EXzL5-5LK_37EB Notebook, oAC Adapter
Záruka: 24 měs.

Vypracovat lng. Josef Vůjtěch
V Sokotově dne 10.12.2019
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