Kupní smlouva
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů
Článek I.
Smluvní strany
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace
se sídlem:
náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
zastoupená:
Ing. Rostislavem Ládem, ředitelem
IČ:
49864637
Bankovní spojení:
ČSOB, a. s. Česká Lípa
Číslo účtu:
291358458/0300
(dále jen „objednatel“)
a
Hana Příhodová
se sídlem:
zastoupená/jednající: Hanou Příhodovou
IČ:
86847040
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „dodavatel“)

Dubnice

Článek II.
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup
techniky – NAKAP II“
3. Prodávající prohlašuje:
-

že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou
předmětu plnění této smlouvy,

-

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci
předmětu plnění této smlouvy,
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4. Prodávající bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem:
„Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ (NAKAP
LK II“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, financovaného z OP
VVV Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II (dále jen „projekt“), a
uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k
uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke
krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody kupujícímu.
Článek III.
Předmět smlouvy
1. Dodavatel touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží
vymezené v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku (dále jen „zboží“) a objednatel toto zboží za níže
uvedených podmínek kupuje pro potřeby školy.
2. Předmětem dodávky je zboží, které bylo předmětem veřejné zakázky malého rozsahu Nákup
techniky – NAKAP II.
3. Přesné vymezení zboží 3 ks notebooků, 2 ks televizorů, 1 ks tiskárna, přesná specifikace a
technické parametry viz příloha č. 1 této smlouvy.
Článek IV.
Kupní cena
1. Celkovou kupní cenu zboží dohodly smluvní strany v částce 87.300,- Kč bez DPH (slovy
osmdesát sedm tisíc a tři sta korun českých), tj. 105.633,- Kč včetně DPH (sto pět tisíc a šest
set třicet tři korun českých).
2. Podrobný rozpis cen zboží je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.
Článek V.
Doba a místo plnění
1. Dodavatel je povinen dodat smluvené zboží do 30 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
2. Termínem zahájení plnění se rozumí den, kdy obě strany podepíší kupní smlouvu.
3. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa.
Článek VI.
Všeobecné dodací podmínky
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího;
převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání veškerého zboží uvedeného
v příloze č. 1 této smlouvy a fakturu vystaví do 3 dnů po dodání zboží. Faktura musí
obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo objednatele
i dodavatele, množství dodaného zboží a den jeho dodání, bankovní spojení dodavatele, cenu
dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj splatnosti faktury. Objednatel je povinen zaplatit
fakturu do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn fakturu do 5 dnů
vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých
náležitostí. Vrácením faktura pozbývá platnosti.
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Článek VII.
Povinnosti objednatele
1. Za řádně uskutečněné dodávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou
odměnu v souladu s nabídkovými cenami, které dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci
výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce.
2. Za prodlení s úhradou je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze zákonný úrok
z prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný na výzvu dodavatele nejpozději do 14 dnů po
takto učiněné výzvě.
Článek VIII.
Povinnosti dodavatele
1. Dodavatel je povinen plnit řádně a včas, v požadovaném termínu a rozsahu, dle písemných
výzev (objednávek) objednatele, na místo určené objednatelem.
2. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Dodavatel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této
smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou
dokumentaci související s plněním této smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně
po dobu 10 let.
5. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost
objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.
6. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací
ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za prodávajícího.
Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout,
pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové kupujícím předloženy.
Článek IX.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
1. V případě nedodržení výše stanovených smluvních podmínek ze strany zhotovitele, zejména
v případě pozdního či nekvalitního plnění, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu. V případě pozdního plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dodáním zboží do prvního dne řádného dodání
včetně. V případě nekvalitního plnění nebo porušení jiných touto smlouvou definovaných
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povinností ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu objednatele nejpozději do 14 dnů po takto
učiněné výzvě. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případné škody.
2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s předmětem
plnění této smlouvy. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli
dodavatel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele.
Článek X.
Záruka
1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost zboží. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po
záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání a jakékoli závady na zboží
bezodkladně po oznámení závady objednatelem odstraní na vlastní náklady.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu.
Dodavatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží objednatel.
2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka včetně technické specifikace.
3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
4. V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se smluvní strany zavazují poskytnout
si vzájemnou součinnost a otázky neřešené ve výzvě či této smlouvě řešit dohodou.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
6. V případě, že zhotovitel zvlášť závažně poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této
smlouvy a výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení
je právně účinné dnem, kdy je doručeno dodavateli na adresu uvedenou v hlavičce této
smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
v registru zveřejní odběratel do 30 dnů ode dne podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran.

V České Lípě dne 28. 6. 2021
za objednatele:

V České Lípě dne 28. 6. 2021
za dodavatele:

............................................
Ing. Rostislav Lád
ředitel

……………………….
Hana Příhodová
majitelka
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Příloha č. 1
Specifikace a technické parametry:
Notebook DELL Latitude 5510 - i5-10210U / 8GB / 256GB SSD / 15.6” FHD / W10P / 3Y
PS NBD
Záruka............................................. 36 měsíců, servis následující pracovní den
OS ................................................... Windows 10 64-bit, CZ – verze PRO
Baterie ............................................ 68Wh / 4 články
CPU ................................................ Passmark 6495 (duben 2021), 4 jádra / 8 vláken, max. TDPup
25
W,
L3 cache 6 MB, turbo frekvence 4,2 GHz
RAM ............................................... 8 GB, DDR4 2 666 MHz, 1 modul (možnost rozšíření: 2
sloty)
Porty ............................................... RJ-45, 3x USB 3.2 type-A (1x power share funkce), 1x
USB 3.2 type-c, 1x univerzální zvukový konektor, 1x
HDMI 1.4b, 1x slot pro microSD, 1x slot na SIM, 1x zámek
Wedge
Grafická karta ................................. integrovaná grafická karta
Displej ............................................ 15,6“ Full HD (1920x1080), matný
SSD................................................. 256 GB, PCIe M.2
Připojení ......................................... Wi-Fi ax, Bluetooth 5.1, WWAN anténa pro LTE modul
Klávesnice ...................................... podsvícená, česká s numerickou klávesnicí
Webkamera..................................... ano
Mikrofon......................................... ano
Touchpad ........................................ ano
Hmotnost ........................................ max. 1,9 kg
Cena za ks

................................. 18500 Kč bez DPH

Televize Samsung 65" LED UE65TU7092 4KUHD/DVB-T2/C/S2
Záruka............................................. 24 měsíců
Typ obrazovky................................ LED
Úhlopříčka ...................................... 65“
Rozlišení ......................................... 3840 x 2160
Vylepšení obrazu ............................ HDR 10+
Zvukový výkon (RMS) .................. 20 W, 2 kanály
Konektory ....................................... 2x HDMI, 1x USB, 1x LAN, WiFi
Multimediální aplikace ................... zrcadlení obsahu / DLNA
Tunery ............................................ DVB-T2CS2
Podpora držáku ............................... VESA 400x300
Třída energetické náročnosti .......... A+ do 03/2021 (nově G), 115W
Hmotnost ........................................ 20,6 kg
Cena za ks ……………………….. 13500 Kč bez DPH
Tiskárna Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF + 3 roky OSS :
Záruka............................................. 36 měsíců
Tiskárna .......................................... inkoustová barevná
DPI tisku ......................................... 4800 x 1200DPI
Rychlost černobílého tisku ............. 24 str./min
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Rychlost barevného tisku ............... 22 str./min
Černá náplň .................................... 900 stran
Barevná náplň ................................. 600 stran
Oboustranný tisk ............................ ano
Čas do vytištění první stránky ........ 6,5 s
Přední zásobník .............................. 2x, max 500 listů A4
Automatický podavač ..................... 50 listů A4
Skenování ....................................... A4 barevně i černobíle - oboustranně
Rozhraní ......................................... USB, ethernet, WiFi, NFC
Cena za ks ……………………….. 4800 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen:

Popis
Notebook DELL Latitude 5510 - i5-10210U

bez DPH /
ks

s DPH / ks

ks

celkem bez
DPH

celkem s
DPH

18 500 Kč

22 385 Kč
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55 500 Kč

67 155 Kč

TV Samsung 65" LED UE65TU7092 4KUHD/DVB-T2/C/S2

13 500 Kč

16 335 Kč

2

27 000 Kč

32 670 Kč

Tiskárna Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF + 3 roky OSS

4 800 Kč

5 808 Kč

1

4 800 Kč

5 808 Kč

87 300 Kč

105 633 Kč

CELKEM
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