
                                Stejnopis č. : 

 

                                                                          

KUPNÍ SMLOUVA 
 

o prodeji a koupi hardware v rámci veřejné zakázky 
 

 „Dodávka počítačů a monitorů pro  

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373“ 
 

číslo smlouvy prodávajícího:  20O16DDR18 

číslo smlouvy kupujícího:  VZ 004/2016 

 

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

(občanský zákoník), v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

kupující:   Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 
se sídlem:      Českolipská 373, 190 00 Praha 9 

zastoupený:    PaedDr. Věrou Ježkovou – ředitelkou školy 

IČ:    60445475 
DIČ:                         CZ60445475 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna 

číslo účtu:                 184695109/0300 

e-mail: info@ceskolipska.cz 

(dále jen " kupující ") 

a 

prodávající:            S&T CZ s.r.o. 
se sídlem:           Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

zapsán v OR:  u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 6033 

zastoupený:   Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus a Vojtěch Dvořák 

IČ:   44846029 

DIČ:    CZ 44846029 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:  117422733/0300 

e-mail: daniel.rozkol@sntcz.cz  

(dále jen "prodávající") 

 

takto: 
       

Čl. I.  

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nejpozději do 4 týdnů ode dne podepsání kupní 

smlouvy 30 ks počítačů a 10 ks monitorů (dále jen „zboží“) dle specifikace (konfigurace) uvedené 

ve výzvě k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku nebo v konfiguraci lepší. 

Specifikace konkrétně prodávaného hardwaru je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
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této smlouvy.  

2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží uvedené 

v odst. 1., a kupující toto zboží za podmínek dále uvedených a mezi smluvními stranami 

dohodnutých kupuje.  

 

Čl. II.  

C E N A   Z A   Z B O Ž Í   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Kupní cena prodávaného zboží v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 6. 2016 jako cena nejvýše přípustná a činí:  
       základní cena celkem  367 700,00 Kč             

   DPH 21 %  77 217,00 Kč 

       celková cena včetně DPH  444 917,00 Kč  
      Prodávající je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.   

2. Součástí takto sjednané celkové ceny je také doprava zboží do sídla kupujícího, předání veškeré 

dokumentace k předmětu smlouvy a poskytnutí plného záručního servisu po celou dobu záruky 

podle této smlouvy.  

3. Faktura za zboží bude vystavena v jednom vyhotovení na adresu kupujícího, a to na základě 

dodacího listu podepsaného kupujícím. Tento podepsaný dodací list (v kopii) bude přílohou 

faktury. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z 

účtu kupujícího. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu dodacího listu. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění. V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

                                                                                                                                        

Čl. III.  

P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   Z B O Ž Í 

1. K převzetí zboží vyzve prodávající kupujícího písemně alespoň 10 dnů před dodáním a to 

způsobem uvedeným v čl. IX. 

2. O předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany "dodací list", který bude obsahovat vedle 

základních technických údajů také informace o případných nedostatcích dodávky, bude-li s nimi 

zboží převzato, a dohodu o termínech odstranění těchto nedostatků. 

3. Dnem podpisu dodacího listu začíná běžet záruční lhůta. 

4. Odmítne-li kupující zboží převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

 

Čl. IV.  

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy bezvadné a splňující všechny 

požadavky jakosti svých vlastností i provedení podle ustanovení § 2095 a 2096 zák. č. 89/2012 

Sb.  

2. Prodávající zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je dodaný podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude zboží mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
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3. Každý kus zboží dodávaný  prodávajícím kupujícímu podle této smlouvy je vadný v případě, že 

nemá vlastnosti uvedené v ust. § 2095 a 2096. Za vadu se podle zák.č. 89/2012 Sb. považuje i 

plnění prodávajícím jiné věci než věci kupujícím objednané. 

4. Jestliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující podle ust. § 2106 zák.č. 

89/2012 Sb. od smlouvy i odstoupit nebo zvolit jiné řešení, jež mu toto ustanovení zákona 

umožňuje. V případě nepodstatného porušení smlouvy vadným plněním prodávajícího, má 

kupující právo na odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny. 

5. Podstatným porušením smlouvy je podle vzájemného ujednání smluvních stran dodání věcí 

v rozporu s touto smlouvou co do počtu i jakosti nebo nepoužitelnost dodaných věcí k účelu, pro 

který byly objednány. 

6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 

ze strany kupujícího (uživatele) a zásahem třetích osob. 

7. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 

záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. IX. 

8. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 prodávající neodpovídá jen v případě, že 

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9. Prodávající se zavazuje kupujícímu poskytovat plný záruční servis, kterým se pro účely této 

smlouvy rozumí to, že prodávající poskytuje na zboží, jež je předmětem této smlouvy, záruku 

podle níže uvedené délky s tím, že se záruka vztahuje pouze na vady vzniklé při běžném 

používání. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním dodaného zboží, 

násilným působením na ně a postupem nebo postupy, který nejsou v souladu s dodaným návodem 

a provedeným zaškolením.  

10. Záruka na počítače je přímo od výrobce v délce 3 roky Next Business Day (následující pracovní 

den) na místě u zákazníka. 

11. Záruka na monitory je přímo od výrobce v délce 3 roky Next Business Day (následující pracovní 

den) na místě u zákazníka s opravou na místě formou výměny panelu v případě nalezení byť 

jediného vadného pixelu 

12. Během trvání záruční doby je kupující oprávněn formou reklamací v elektronické nebo písemné 

formě uplatňovat nároky z funkčních vad zboží, na které se záruka vztahuje. Vady zboží je 

povinen kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení 

náležité odborné péče. V tomto případě existuje nárok kupujícího požadovat mimo jiné bezplatné 

odstranění zjištěných vad. Prodávající se zavazuje vůči kupujícímu dodržet podmínky uvedené 

v odst. 10 a 11.           

13. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede 

prodávající, který své stanovisko neprodleně sdělí kupujícímu. V případě, že kupující nesouhlasí 

se stanoviskem prodávajícího, postupuje podle občanského zákoníku.  

14. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na bezplatné a řádné odstranění vad. Pokud se 

jedná o vadu neodstranitelnou, má kupující nárok na výměnu vadných věcí za  věci bezvadné. 

Další způsoby řešení jsou upraveny výše citovaným zákonem.  

 

Čl. V.  

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním zboží či jeho částí zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každý započatý den prodlení.  

2. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu dle čl. IV., odst. 10 a 11 nebo jiným dohodnutým 

způsobem, je kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

den prodlení. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, má kupující 

vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vad třetí osobu na náklady 

prodávajícího a to v případě, že prodávající neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.   
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3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené kupujícím se splatností 14 dnů od 

vystavení, a to na účet kupujícího. 

 
Čl. VI. 

 V Y Š Š Í   M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, 

válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

 
Čl. VII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana ani 

v přiměřené dodatečné lhůtě, stanovené ve výzvě ke splnění, nesplní povinnost, kterou podle této 

smlouvy či zákona má. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v čl. VI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

3. Vedle tohoto ujednání má kupující právo dále od této smlouvy písemně odstoupit, a to ve lhůtě 

14 dnů ode dne uzavření této smlouvy v případě, že bude prokázáno, že předmět prodeje byl 

prodávajícím nabyt jakýmkoliv protiprávním jednáním.  

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 2 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. IX.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

 
Čl. VIII.  

O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva 

a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

2. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za kupujícího oprávněn jednat 

• ve věcech smluvních:  PaedDr. Věra Ježková, řed. školy, tel. 739 047 809 

• ve věcech technických:   Mgr. Jaromír Kozel, zást. řed., tel. 604 215 447 
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Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za prodávajícího oprávněn jednat: 

• ve věcech smluvních:  Daniel Rozkol, tel.: 731 435 536 

• ve věcech technických: Pavel Janků, tel.: 737 217 421 
 

Čl. IX. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu kupujícího nebo prodávajícího 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 

z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 

změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Nebyl-li kupující nebo prodávající na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 

dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení 

nedozvěděl. 

3. Po vzájemné dohodě je možné písemnosti zasílat také elektronickou poštou na adresu kupujícího 

resp. prodávajícího uvedou v záhlaví této smlouvy. 

 
Čl. X. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") 

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 

jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 

řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 

a dva zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s 

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

 

 

V Praze dne 14. 7. 2016                V Praze dne 14. 7. 2016 

 

 

 

          .......................................  .......................................     .......................................                                       

  kupující                        prodávající       prodávající 

   PaedDr. Věra Ježková                              Miroslav Bečka     Dušan Stránský 

                   ředitelka školy                                        jednatel            zastupující na základě plné moci 



POČET 
SYSTÉMŮ

KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU CENA ZA KUS CENA CELKEM

30
OptiPlex 3040SFF 
(N009O3040SFF)

11 235,0 337 050,0

210-AFWI OptiPlex 3040 Small Form Factor BTX 1 SR

329-BBJL TPM Enabled 1 SR

338-BHUE Intel Core i3-6100 Processor (Dual Core, 3MB, 4T, 3.7GHz, 65W) 1 SR

387-BBFQ ENERGY STAR Version 6.0 1 SR

321-BBXO
OptiPlex 3040 SFF with 180W up to 85% efficient Power Supply (80Plus Bronze) 1 SR

325-BBRJ MOD,BZL,DVDRW,SLIM,SFF,D7 1 SR

340-ACCH English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Shipping Docs 1 SR

340-AUGF
English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Setup and Features Guide (SFF) 1 SR

340-ABJI No Diagnostic/Recovery CD media 1 SR

370-ACHU 4GB (1x4G) 1600MHz DDR3L Memory, Dell OptiPlex 1 SR

400-AANO MOD,HD,500G,7.2K,512E,SGT-PHAR 1 SR

401-AANH 2nd Hard Drive: not included 1 SR

412-AAGQ MOD,THRM,HTSNK,65W,SFF 1 SR

429-AAJV Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 1 SR

429-AAGQ PowerDVD Software not included 1 SR

450-AAQT European Power Cord 1 SR

389-BHGC Intel(R) Core(TM) i3 Label 1 SR

389-BIHE MOD,LBL,REG,SFF,EMFP,EPA,3040 1 SR

480-ABFW Display Not Included 1 SR

490-BBFG Intel Integrated Graphics,OptiPlex 1 SR

555-BBFO No Wireless 1 SR

570-AAIQ Dell Optical Mouse-MS116 - Black 1 SR

580-ADDB Multimediální klávesnice značky Dell – KB216 - čeština (QWERTZ) - černá 1 SR

619-AHUR Windows 7 Pro (64Bit Windows 10 License, Media) Czech 1 SR

620-AAWD Recovery media not included 1 SR

630-ABBT Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License 1 SR

631-AAWD non-vPro MOD Consumer - Manageability 1 SR

658-BCXZ Dell Applications for Windows 7 1 SR

658-BCUV OS Recovery 1 SR

525-10170 Dell Data Protection | Security Tools Digital Delivery/DT 1 SR

525-10283 MY DELL 1 SR

800-BBIO Desktop Standard shipment 1 SR

817-BBBC Not Selected in this Configuration 6 SR

551-BBBJ No IntelResponsive 1 SR

709-12323 Base Warranty 1 SR

709-12324 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 SR

710-10197 Declined ProSupport 1 SR

710-45416 3Yr Basic Warranty - Next Business Day 1 SR

799-AANV Dell Order 1 SR

700-10203 Producer Recycling Fund Contribution 1 SR

328-BCEU OptiPlex SFF Packaging and Labels 1 SR

998-BQIB Fixed Hardware Configuration 1 SR

POČET 
SYSTÉMŮ

KÓD PRODUKTU POPIS PRODUKTU CENA ZA KUS CENA CELKEM

10 Dell 20 Monitor | P2016 210-AFOQ 10 Dell 20 Monitor | P2016 - 49.4cm(19.5") Black EUR 3 065,0 30 650,0

680-29048 Base Warranty 1 SR

680-29049 3Yr Premium Panel Exchange Service 1 SR

800-10243 SnP order - EMEA. 1 SR

700-10245 Producer Recycling Fund Contribution 1 SR

Specifikace dodávaného HW
 příloha č. 1 kupní smlouvy o prodeji a koupi HW v rámci VZ

"Dodávka počítačů a monitorů pro Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373"


