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Věc. Zverejnění smlouvy o dílo
Tablety

Vybran á Íarma: AutoCont CZ a.S.

Vysoutěžená cena: 197 300,-Kč
Sjednaná cena (viz. smlouva o dílo): 197 300,-Kč
Fakturovaná cena: 197 300,-Kč

V Jindrichově Hradci: 9.9.2013
Mgr. Petr Kubeš, edite! školy

P í!oha:
Smlouva o díIo

Kupní smlouva

KUPNI SMLOUVA
č.j .:

RcB-20 13-Z0 15

1'

Smluvní strany

Mate ská škola, Základníškola a Praktická škola, Jind ichŮv Hradec, JaroŠovská 1125lll

Sídlo:Jarošovská l l25, 377 0l
editel školy
Jednající:Mgr. Petr Kubeš
IČ:60816848
le jen odběratelna straně jedné

-

AutoCont CZa.s.

Ostrava, Hornopolní 3322134,
obchodní divize Re gionální centrum JižníCechy
Jednající:Ladislav Kocour, editel regionálního centra

Sídlo:ostrava

- Moravská

psČ zoz o0

:

Bankovní spoj ení:ČeskáSpo itelnačísloričtu:520 9452l

O8OO

IČ:47 67 67 9 5DIČ:CZ47 67 67 9 5

spisová ntačka oR:Krajsh- soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

dálejen Dodavatel na straně druhé,

uzavkají nížepsaného dne, měsíce a roku ve smyslu části t etí, hlavy II., dílu I. ustanovení $ 409
obchodního zákonftu č.5l3/9l Sb. tuto Smlouvu

2.
2.l'
)

1

.

Základni obchodní vztahmezi odběratelem a Dodavatelem je vymezen všeobecn mi obchodními podmínkami,

které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v P íloze č.2 Smlouvy.
Upravuje-li tato Smlouva některé otžd<y odlišně, mají p ednost ustanovení této Smlouvy p ed ustanoveními

všeobecn ch obchodních podmínek'

Definice pojmťt

Používá-litato Smlouva v dalšímtextu termíny, psané s vello-im počátečnímpísmenem, ať užv sínguliírunebo
plurálu, je jejich v,-imam deÍinoviín ve všeobecn ch obchodních podmínkách.

4'
4.l.

následujících

Všeobecnéobchodní podmínky

3.
3.1

a

P edmět plnění

P edmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat odběrate|i zbožídle nabídky č. PN00192584-1 v
pÍíloze č.1. této smlouvy

Kupní Smlouva

Kupní smlouva

Termíny plnění, harmonogram dodávky
5'1.
5

'2.

Smluvní strany si dohodly následující termíny pro dodiíní/pedríníP edmětu plnění;

!P

edmět plnění bude dodiín do 30 dn od podpisu kupní smlouvy oběma stranami
Smluvní strany' berou na vědomí, že doďrženi sjednan ch termínri ilnění je podmíněno poslqrtnutím
ádné
součinnosti odběratele.

Cena predmětu plnění
6.

l.

Celková cena p edmětu plnění podle článku 4 je stanovena dohodou a činí
197 300,00

Kč s DPH (slovy jednostodevadesátsedmtisíct ista korun

Cena bez DPH

sazba

DPH
163 058'00

6'2'

Kč

2I%

částka DPH

DPH)
celková cena včetně

DPH

32 242,18

Kč

l97 300,00 Kč

Podrobná kalkulace ceny p edmětu plnění je uvedena v nabídce č. PNoo13129 t-3 jenŽ jep
ílohou č.1. této
smlouvy.

7.
7

česlo.ich s

.1. Zprisob

Platební podmínky

hrady, splatnost: Úhrada fakturou

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z ričtu odběratele na ričet Dodavatele.
Platba se
uskutečnív korunách česh- ch nazákladě ffukfuy - da ového dokladu, se splatností t+ ani
oa vystavení fakfury'
Da ou-i doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem E. zzstzoo+ Sb' ve mění
pozdějších

p edpisri.
V p ípadě, že fa]<nlravystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je
odběratel
oprárměn fakturu wátit Dodavateli, p ičemžpo doručeníopravené faktury začne
zltoyllod počátku běžet lhrita

její splatnosti.

7.2. Povinnost rihrady
7

Povinnost odběratele zaplatit je splněna dnem p ipsríníp íslušnéfinančníčástky
na ričet Dodavatele.
'3. Právo a povinnost fakturovat
7 .3.l . Zhotoviteli vzniká právo fakturovat,
d. vystavit da ov doklad odběrateli za plněniuvedené v bodě 4:
o dnem podepsríní dodacího listu' nebo vl,dejky
7 '3 '2. Dodavateli vzriká povinnost fakrurovat, tj. vystavit
da ov- doklad do 15 dn od data uskutečnění
zdanitelného plnění. Plnění se povaŽuje za uskutečněné:
o dnem p eďánizboŽi
7.3.3.Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném da ovém dokladu dle
bodu 7 '3'2. je :
o datum p edrínízboŽí uvedené na dodacím listu
7 .3 .4. Fal<tllry musí b;ft pŤedávžny nebo zasíliíny následormě:
o osobně oproti podpisu p ebírajícíhonebo originál faktury poštou na adresu odběratele

Kupní smlouva
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8'

Zmocnění k jednání

8.l. Kontaktní osoby
8.

l'

1.

Kontaktní osoba Dodavatele:
Úeel této zakázJ<y

Ladislav Kocour, editel regionálního centra
e-mail: ladislav.kocour@autocont.cz

tel:+4209

adresa: AutoCont

CZ

4,
a.s., Regionální centrum JiŽrí Čechy, Fr.

ond íčka52,37o 1l České

Budějovice

8.

l.2. Kontaktní osoba odběratele:
Úeeltéto zakázky
Mgr. Petr Kubeš, editel školy
e-mail: reditel@skolajh.cz

tel:+420384364 356.,mobil +420602 415 011,
adresa: Mate ská škola, Základní škola a Praktická škola, Jind ichtiv llradec, Jarošovská II251II,
Jarošovská 746,377 01 Jind ichriv lradec
8.2. oprávněné osoby
Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a
obchodních záleŽitostech t kajícíchse Smlouvy a souvisejících s jejím plněnÍm.
8.2. 1. oprávněné osoby Dodavatele:
Ladislav Kocour, editel regionálního centra

e-mail: ladislav.kocour@autocont.cz
tel: +420 910 973 267, fax: +420 910 970 104,

adresa:Aut@JiŽríČechy,Fr.ondíčka52,37Ol1České
Budějovice

8'2.2. opr ávněné osoby odběratele :
Mgr. Petr Kubeš, editel školy
e-mail: reditel@skolajh.cz
tel:+420384364 356., mobil +420 602 415 0ll,
adresa: Mate ská škola, Zríkladní škola a PrakÍická škola, Jind ichťtv Hradec' Jarošovská lI25lII,
Jarošovská 7 46, 37 7 0 l Jind ichriv }Iradec

8'3.
oÁ
:':
r.J.

Všechna omámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají byt učiněna na
základě této smlouvy' musí b t učiněna v písemné formě a doručeny opačnéstraně, nebude-li stanoveno, nebo
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
onámeni se považují za doručená uplynutím ťetího(3) dne po jejich prokazatelném odeslríní'
Smluvní strany se zavazuji, že v p ípadě zrlěny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu
informovat nejpozději do t í (3) dn .

9.
9.l.
/''','

o

Místo a zpťtsob plnění

Místo plnění

Nebude-li v konkrétním p ípadě dohodnuto jinak, místem plnění p edmětu Smlouvy je:
! adresa sídla odběratele
Doprava:
! Dopravu zajišťujeDodavatel na své náklady

Kupní Smlouva
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10' P echod vlastnictví a nebezpečíškody
1

0. 1.

P echod vlastnického práva p edmětu plnění a jeho částí

Vlastnické právo k p edmětu plnění, které je specifikované v P íloze č.l této Smlouvy, p echázi na odběratele
v okamžiku zap|acenip edmětu plnění podle článku 6 této smlouvy.
l0.2. P edání p edmětu plnění a jeho částí
Jednotlivé části p edmětu plnění budou p edávány v termínech uveden ch v člrínku5 Smlouvy. P edríní bude
potwzeno podpisem
! Dodacího listu nebo protokolu o p edríní

10.3. Nebezpečí škody

Nebezpečí vmiku nahodilé škody na p edmětu plnění p echazí na odběratele okamžikem jeho p evzetí. Je-li
p edmět plnění p epravoviín podle p epravních pokyn odběratele, pÍechází na odběratele rizko fuáty,
poškození či mičeníokamžikem p edrání p edmětu plnění poštovníp epravě či prvnímu dopravci zaičelem
dopravy p edmětu plnění odběraÍeli. Až do riplného zap|aceni ceny plnění je p edmět plnění ve vlastnictví
Dodavatele, a to i v p ípadě začleněnído systému, kter je majetkem odběratele, resp. systému, kteqi odběratel
vyvžívá' Jakékoli zcizeni p edmětu plnění, jeho poslqrtnutí ďo zástavy nebo ďízení zajišťovacíhop evodu práva
či j iného závazkového vztahu k p edmětu plnění ve prospěch t etí strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno.

11.

Změnové ízení

11.l. Požadavky na změny p edmětu plnění, které mají vliv na cenu plnění nebo termíny plnění včeírědílčích,budou
provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami
se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

12. Práva a povinnosti smluvních stran
12.l. Součinnost smluvních stran

Plnění smlouvy a dodacích termínu je podmíněno vzájemnou součinnostíobou smluvních stran

l2'2.Práva

a povinnosti smlurmích stran
Práva a povinnosti smlurmích stran jsou uvedeny ve všeobecn ch obchodních podmínkách.

13. odpovědnost za škodu
13.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu, zptisobenou zaviněn 'm porušenímpovinností vyph-ivajícíchz této

Smlouvy nebo z obecně závanÉho právního p edpisu.
13.2.Doďavatel neodpovídá za škodu, která byla zprisobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pově en m
subjektem, nesprávnym nebo neadekvátním p ístupem odběratele a v drisledku událostí vyššímoci.
l3.3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu zprisobenou odběrateli zaviněnym porušenímpovinností stanoven ch
touto smlouvou, maximálně však do v še hodnoty plnění podle této Smlouvy.
13.4. Smluvní strany se v-islovně dohodly, že celková v_iše nríhrady škody z jedné škodníudálosti nebo série
vzájemně propojen ch škodn ch událostí' kter by v p íčirrrrésouvislosti s plněním Smlouvy mohly vzniknout,
se ve smyslu $ 386 a contrario obchodního ziíkoníkulimituje u skutečnéškody a u ušléhozisku celkem do rn še
hodnoty plnění podle této Smlouvy. Tyto částky p edstavují současně maximální p edvídatelnou škodu, která
mriŽe p ípadně vzrriknout porušenímpovinností Dodavatele.

Kupní Smlouva
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14. Záruka
Na jednotlivé prvky dodaného plnění dle bodu

4.l poskytuje Dodavatel ziíruku v délce 24 měsícri.

Servisní st edisko Dodavatele pro hlášenízávadje v AutoC ont CZ a.s.
RC/Di vize: Zastoupení ČeskéBuděj ovice
Adresa:Fr.ond íčka52,37O 11 ČeskéBudějovice,
tel.:+420 385 349 952,
e-mail servi s.cb@autocont.cz
:

Dodavatel provede o každémservisním zásahl,l písemn; záznam,
potwdit.

kter p

edá odběrateli a nechá si ho od něj

15. Prodlení, sankce
15.l. Jestližeje odběratel v prodlení s placením peněžitéhozávazku nebo ádně a včas neplní závazky k věcné nebo
časově umístěné součinnosti či spoluprisobení' z d vodti |ežícichna straně odběratele' pak platí tato ujednrírrí:
15.1.1. Je-li odběratel v prodlení s placením faktury po dobu delší než pabráct (15) dn , je Dodavatel oprárměn
vyičtovat a odběratel povinen zaplatit uroky z prodlení ve vyši 0,05 oÁ z dlužréč,ástky zakažďy den
prodlení až ďo zaplaceni.
15 '2. v p ípadě, že z drivodri na straně odběratele nedošlo k realizaci p edmětu plnění, zavazlje se odběratel uhradit
Dodavateli smlurmí pokutu ve vl_ ši l0%o ze sjednané ceny plnění bez DPH.

1

6. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

l6' 1 ' Tato Smlouva nabyvá platnosti a ričirrnosti dnem podpisu zástupcri obou smlurmích stran a končídnem splnění
závazktl obou smlurmích sffan této Smlouvy.
16.2. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.

17,

ŘešeníSporu

17.l. Jalc koli právní postup' nebo soudní spor veden v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u
p íslušnéhosoudu Českérepubliky s tím, že strany V této souvislosti ve smyslu ustanovení $ 89a občanského
soudního ádu sjednávají pro všecbny spory' u nichŽ jsou k izeni v prvním stupni p íslušnéokresní soudy
místníp íslušnostobvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny Spory' u nichž jsou kŤizeni v pnmím stupni
p íslušnékrajské soudy mísíríp íslušnostMěstského soudu v Praze.

1

8' Závěrečná ustanoven í

l8.1. Vztahy mezi stranami se ídíustanoveními této Smlouvy, všeobecn mi obchodními podmínkami, které tvo í
P ílohu č.2' této Smlouvy a obchodním ziíkonikem. V částech vztahujících se k udělení právaužiti programri
splriujících znaky autorského díla se použije režim autorského ziíkona. Pro p ípad, že by některé ustanovení této
Smlouvy bylo v rozporu s právními p edpisy zakotvujícímiochranu práv spot ebitele, pak se takové ustanovení
této Smlouvy pro právní vztah definovan touto Smlouvou nepoužije a bude aplikoviín p íslušnprávní p edpis.
l8.2. obsah Smlouvy m že b t měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanmi písemn mi
dodatky potwzen mi oprávněnymi osobami smlurmích stran.
l8'3' Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovan ch smlurmími stranami, znichžkaždá
smlurmí strana obdrŽí po jedné.

Kupní Smlouva
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l8.4. Neďlnou součástí Smlouvy jsou p ílohy:
P íloha č. 1 - Podrobn rozpis p edmětu plnění včetně podrobné cenové kalkulace
P íloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmÍnky

V Čes\ ch Budějovicích dne 2I.6.2013

V Ceskych Budějovicích dne 2I.6.2013

@
tlG s
s'gil B$$ š46

Kupní smlouva

Za oďběratele

611r

Kupní smlouva

P íloha č. 1 - Podrobn1i rozpis p edmětu plnění včetně podrobné

cenové kalkulace

Kupní smlouva
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Nabídka č. PN00 192584-1
Dodavatel:

Autocont cZ a s , Fr. onrťička 52, 37o 1 1 ČeskéBudějovioe, Česká republika
zapsiína u rejst íkovéhosoudu v ostÍavě pod spisovou značkou B 814, se síďem Homopolni 3322l34'osÍrava - Moravská C)stmva
IC:4'76'l6'l95,DIC: CZAT676795,Tel: +420 385346 06, Fax: +420 385346083
Bankowí spojeni Ceská spo itelna, č.ti. 5209452/0800' IBAN: CZ9508000000000005209452' SWIFT: GIBACZPX

odběratel lp|átce.

Materská škola , Základní škola a Praktická škola,
Jindrichuv Hradec, Jarošovská 1 125lll
Jarošovská 1125
377 01 Jindrichuv Hradec

Česká republika

Vaše ref.

Nabídka
Ú3et faktury

IC

DIČ
Platba
Zp sob dodaní

PN00192s84
c260816848

Kontaktní osoba odběratele

60816848

Datum platnosti
Datum vystavení
Datum dodarrí
Prodejce

c260816848
Bank. p evod, splatnost

14 dn

30.6.2013
3t .5.2013

30.6.2013

KOROUS Michal

Množství Jedn

C. položky

Popis

M.DM

Acer Iconia Tab W700P-53314G12as , 128GB

Nabídka tablet + 3G modem
2

ks

21 950,00

7

ks

16 940,00

Multimediální tablet s 11 6'' mutidotyko\rÍm displejem s LED
podsvícením
FullHD rozlišení 1920 x 1080 bodrj
dvoujádrov,- procesor Intel Core i5-3337U
(3M Cache' l 8 GH4 2 7 GHz v režimu turbo, Hyper-Threading),
4 GB operační pamětiDDzu, 128GB interní paměť (SSD disk),
integrovaná gr karta Intel HD Graphics, wi-Fi' Bluetooth
2x kamera 1080p HD (zadni) + 720p HD (p ední), 4850 mAh

Cástka

Jedn cena

43 900,00

baterie
USB 3 0, HDMI, OS MS Windows 8 Pro
obal s možností uchycení tabletu s Bluetooth klávesnicí

Záruka2 roky

M-DM

Acer Iconia Tab W700P-323b4G06as, 64GB
Multimediální tablet s 11 6'' mutidotykow_ m displejem s LED
podsvícením
FullHD rozlišení 1920 x 1080 bodrj
dvoujádrov procesor Intel Core 13-2375}d
(3M Cache, I 50 GH4 Hyper-Threading)
4 GB operačni pamětiDDR3, 64GB interní paměť (SSD disk)
integrovaná gr karta Intel HD Graphics' wi-Fi, Bluetooth
2xkamera 1080p HD (zadní) + 720p HD (p edni), 4850 mAh
baterie

USB 3

0,

HDMI, OS MS Windows

8

I

18 580,00

Pro

obal s možností uchyceni tabletu s Bluetooth klávesnicí

Záruka2 roky

M-DM

GOCLEVER USB 3G
USB 3G modemu
900/2100 MHz
Záruka2 roky

modem

s podporou

578,00

578,00

3G sítíUMTS^VCDMA/FISPA

Celkem
Částxa DPH

163 os8,oo

Celkem včetně DPH

197 300'00

34 242,18

Častxy jsou uvedeny v Kč.

Kupní Smlouva
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