
ť§ příloha č.4

§ Závazný vzor smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č.89l2OL2Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako,,Občanský zákoník"), mezi níže uvedenými

smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva"):

Název: Základní škola, Brno, Řehořova 3, p. o.

se sídlem: Řehořova tO2Ol3,618 00 Brno

!č:49466135
Zastoupen: Mgr.losef Binek, ředite! školy

(dále jako,,Kupující")

A2

C SYSTEM CZ a. s.

se sídlem: otakara Ševčíka 840110,636 00 Brno
J ednající / zasto u pe n : Si mona Nečasová, předsed kyně představe nswa
lČ 27675645
DlČ:CZ276?5il5
Bankovní spojení: UnicreditBank, č. ú.: t38728É'LOtl270ÍJ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vloŽka 4576
(dále jako,,Prodávající")

(Kupující a Prodávajídále společně jen ,,Smluvní strany")

L PŘeoruÉr KoupĚ

L.L Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat dotyková zařízení s
příslušenstvím (dále jen ,,Předmět koupě"), jejichž podrobná technická specifikace je

uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy a Kupující se za podmínek

této Smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě kupnícenu dle Čl. 2

této Smlouvy.

L.2 Dodáním předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu se pro účely této Smlouvy rozumí téŽ

jeho doprava na adresu uvedenou v čl. 3.1 této Smlouvy, včetně instalace Předmětu koupě,

jeho zprovoznění včetně prvního spuštění a zaškolení obsluhy (dále jen ,,Dodání").

1.3 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem Předmětu koupě.

L.4 předmět koupě bude realizován za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu se

zadávacídokumentací, nabídkou uchazeče (Prodávajícího), právními a technickými poŽadavky

platnýmiv době podpisu Smlouvy a předpisy souvisejícími.

2 kuptvícrrul

2.L Kupnícena dohodnutá Smluvními stranami za Dodání Předmětu koupě ČinÍ:

185 000,- Kč bez DPH



2.2

2.3
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3.1

3.5

3.6
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4.L

DPH 21 % ve výši 38 850,- Kč

223 85O,- Kč včetně DPH

(dále jen ,,Kupní cena").

Ceny jednotlivých položek Předmětu koupě jsou uvedeny v Příloze č. 1. která je nedílnou
součástí této Smlouvy v cenách bez DPH a včetně DPH.

Prodávající prohlašuje, že Kupní cena plně poknivá veškeré jeho náklady spojené s Dodáním
předmětu koupě a jeho instalacía zprovozněním a zaškolením obsluhy podle této Smlouvy.

DOOICÍ PODMÍNKY

prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě a předat Kupujícímu veškeré
doklady vztahující se k Předmětu koupě, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu
koupě ve lhůtě nejpozději do 14. 4. 2Ot9, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto
jinak.

Místem dodání Předmětu koupě se rozumí adresa zadavatele.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu veškeré položky Předmětu koupě v rámci jedné

dodávky. Částečné dodávky jednotlivých položek Předmětu koupě není Kupující povinen
přijmout.

Přesný termín Dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně
48 hodin předem, jinak není Kupující povinen Předmětu koupě převzít.

o předání a převzetí Předmětu koupě bude oprávněnými osobami vyhotoven Protokol o
předání a převzetí.

Vlastnické právo k Předmětu koupě jakož i nebezpečí škody na Předmětu koupě přecházejí na

Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě, tj. podpisem Protokolu o předání a

převzetí oprávněnými osobami dle čl. 8.

PLnreeNí poDMíNKy

prodávající je oprávněn fakturovat za Dodání Předmětu koupě na základě podepsaného

Protokolu o předání a převzetí oprávněnými osobami.

Cena bude hrazena Kupujícím na základě faktury vystavené Prodávajícím. Tato faktura musí
mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235l2OO4 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění, a její přílohou bude Protokol o předání a převzetídle čl,

3.6 této Smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. 8 této Smlouvy.

Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Za den

úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad
(fakturu), ktený nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy

Čn nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje
(s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše

uvedeným protokolem o předání a převzetí podepsanými oprávněnými osobami uvedenými
v čl. 8. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) aŽ

doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

Vnoy PŘeoruĚru KoupĚ AzÁRučNíDoBA

Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá jakékoliv věcné nebo právní vady.
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5.2

5,3

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost jednotlivých položek Předmětu koupě

v délce minimálně 24 měsíců. záruční doba jednotlivých položek předmětu koupě dle

předchozí věty počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

kupující podle této smlouvy není povinen při převzetínebo co nejdříve po převzetí předmětu

r,oup! od prodávajícího uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjiŠtění vad Předmětu kouPě,

Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností

Kupujícího podle ustanovení §§ 2Io4,2105 a 2L!2 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv

na odpovědnost Prodávajícího za veškeré vady Předmětu koupě uplatněné u Prodávajícího

Kupujicím kdykoliv v průuětru záruční doby a na povinnost prodávajícího tyto vady odstranit

dle čl. 5.4.

po dobu trvání záruční doby dle čl. 5.2 se prodávající zavazuje bezplatně odstranit veškeré

vady předmětu koupě, a to vždy v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím nebo dohodnuté

smluvními stranami.

SRnrcr

V případě, že Prodávající poruší své povinnosti dodat Předmět koupě podle čl, 1,1 a čl, 1,2

této smlouvy v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy, bude povinen zaplatit kupujícímu smluvní

pokutu ve výši O,LYo z kupní ceny za každý započatý den prodlení,

v případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny za předmět koupě je prodávající

oprávněn účtovat rupulícímu úrok z prodlení ve výši o,o5 % z dlužné částky za každÝ započatý

den prodlení.

v případě, že prodávající poruší svou povinnost odstranit jakoukoliv vadu předmětu koupě ve

lhůtě uvedené v čl. S.+ teto Smlouvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve

výši 0,05 Yozkupníceny za každý započatý den prodlení,

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na

náhradu vzniklé škody v plné uýši.

Urončertí SMLouvy

Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou smluvních stran

nebo odstoupením Kupujícího v souladu s tímto článkem,

kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení

s dodávkou předmětu koupě po dobu delší než 14 dní oproti termínu sjednanému v Čt, 3,1

této smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dníod doručení písemné výzvy kupujícího,

odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

od Smlouvy Prodávajícímu Kupujícím.

ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovenítýkající se smluvních pokut a ustanovení

týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vypl,ývá, že mají trvat i po skončení

účinnosti této Smlouvy,

opnÁvnĚruÉ osogy

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících

oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:

oprávněnou osobou Kupujícího je Mgr. Josef Binek, ředitel školy.

b) oprávněnou osobou Prodávajícího je Simona Nečasová, předsedkyně představenstva

oprávněné osoby, nejsou_li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této

Smlouvy, jejím doplňkim ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu
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8.3

osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou smluvní stranu v záleŽitostech této
Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou vŠak

povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit,

Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod, (dále též

,,Sdě!ení") mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být přísluŠnou Smluvní stranou
provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvnístraně osobně, doporučenou poštou,

nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu.

Osrnrruí uJEDNÁNí

odpovědnost za škodu na Předmětu koupě nebo jeho části nese Prodávající v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého Předmětu koupě. Prodávající je povinen nahradit
Kupujícímu škodu v plné výši, která vznikla při DodáníPředmětu koupě,

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit
práva a závazky z této Smlouvy třetí osobě bez rnýslovného písemného souhlasu druhé
smluvnístrany.

prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č.

32olzoo1, Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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9.1

9.2

9.3

10 SpoučruÁAzÁvĚREčNÁusrnnoveruí

10.1 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

(i) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění

Prodávajícího;

(ii) okolnosti vylučujícíodpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů dodání Předmětu koupě, má Prodávající
povinnost o této překážce Kupujícího písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5)

kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla, Pokud Prodávající v této
pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Prodávajícího,
která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Prodávající nebude mít nárok na
jakékoli posunutí termínů dodávky Předmětu koupě.

Lo.z Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veŠkerou nutnou

součinnost potřebnou při dodávce Předmětu koupě podle této Smlouvy. Smluvní strany jsou

povinny se vzájemně informovat o veškených skutečnostech, které jsou nebo mohou být

důležité pro plnění této Smlouvy.

1o.3 prodávající je povinen postupovat při dodávce Předmětu koupě s náležitou odbornou péčí a

podle pokynů Kupujícího.

Lo.4 Vyjma změn oprávněných osob podle článku 8.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a

doplňky této smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě,
podepsaného oběma Smluvními stranami.

].0.5 Tato Smlouva se řídíprávním řádem České republiky.

10.6 Spor, který vzníkne na základě této Smlouvy nebo ktený s nísouvisí, se Smluvní strany zavazují
řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do čtrnácti dní ode dne, kdy o sporu jedna

smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporŮ z této Smlouvy
příslušné obecné soudy České republiky.



Lo,7 v případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,

neúčinným či nevymahatelným nebo bude_li takovým příslušným orgánem shledáno,

zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a ÚČinnosti, Pokud z PovahY takového

ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je

nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. smluvní strany se zavazují nahradit

neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovenítéto SmlouvY ustanovením jiným, které

svýmobsahemasmyslemodpovídánejlépeustanovenípůvodnímuatétoSmlouvějako
celku.

1o.8 smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek,

1o.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v Českém jazYce, PřiČemŽ obě

vyhotovení mají platnost originálu. kupující i prodávající obdrží po jednom vyhotovení,

10.10 Tato smlouva nab,ývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvnímistranami,

10.1]. Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technické specifikace Předmětu koupě

Předmětu koupě

včetně cen jednotlivých položek

Lo,Iz smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho k nípřipojujísvoje podpisy,

(-/

, l(!€. !- t. luq
dne ............,.....,.....,..l V Brně dne 2.4.2019

Kupující: Prodávající:

zÁxmoruí šxotR,
Brno

priSpeV

simona Nečasová
předsedkyně představensWa

C SYSTENI CZ a.s. (a
Otakara Ševčjka 840/10,636 00

lč: 276 7 5 Éh5 otč: c2zlal sel



Název veřejné zakázky: Nákup tabletů - ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o.

Zadavatel:
Záktadní škota, Brno, Řehořova 3, p. o.

Řehořova 3lt020,618 00 Brno
lč:49466135

Příloha ě. 1 Technická specifikace

Tato část zadávaci dokumentace obsahuje definici technických parametrŮ
jednotlivých systémů a přístrojů, které budou dodány v rámci splnění předmětu

veřejné zakázky a uzavřené Kupní smlouvy.

Veškerá technická zařizení _ přístroje - musí splňovat veškeré parametry (minimální

či exaktně stanovené hodnoty) stanovené zadavatelem.
Nesplnění minimálních či exáktně zadavatelem stanovených technických parametrŮ

bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

obecnÝ poois

Dodávka bude obsahovat 50 ks tabletů, Tablety pro ZŠ budou rovněŽ s přísluŠenstvím:

ochranným obalem a SD kartou pro rozšíření kapacity paměti, rovněž dle podrobnějŠÍ

specifikace.

podrobná specifikace

Název položkv: Dotvkový tablet pro ZS Název nabízenéh o zaíízeníz

Požadovaná konfi gurace: Konfigurace nabízen ého zařízeníz

Operační
systém

Legální tw a|á licence profesionálního
operačního systému Android,
nředinstalovanÝ a ve verzi min 8.0 a vyšší

Android 8.1 Oreo

Baterie YÝdržminimálně 7 hodin Baterie 6100mAH ( až8 hodin)

CPU min. 1,5 GHz 1.5 GHz

RAM min.2 GB 2 GB paměti RAM
Interní
namět'

min. 16 GB 16 GB eMMC

Displej Velikost l0", rozlišení min. 1920x1200IPS 10.1", WUXGA (1920 x 1200),
IPS technologie

sít, WIFI 802.1l, Bluetooth 4.0 802.1lac Bezdrátová síť LAN
Bluetooth 4.1

Kamery Přední min. 2 MPx, Zadni min. 5 MPx 5 megapixel (zadní)
2 megapixel (přední)

Ostatní Micro USB nebo USB Type-{, micro SD,
výstup pro sluchátka

micro USB 2.0,
micro SD (max 128GB), výstup pro
sluchtítka

Zárukaz min.24 měsíců 24 měsíců



Název nabízenéh o zaíízení:
konfigu race n abízen ého zayaenízPožadovaná konfigurace:

ecí adaptér, SD karta 32 GB
kompatibilní se zaŤízením 32GB
microSDHC Kingston CL10 UHS-I
80R ( PN: SDCS/32GBSP ),

obal Acer PORTFOLIO
obal na Iconia One 10 (B3-

A50) čemý ( PN: HP.ACBST.O28

ájeci adaptér, SD karta min 32 GB
kompatibilni se zařizením, ochranný obal

příslušenství
ke každému
tabletu:

Další: tablet bude předán včetně instalace a bude připraven včetně prvního spuštění.
Přihlašovací účet bude sdělen vybranému dodavate|i. Záruěni doba min. 24 měsíců.

měl bl.t vhodnÝ pro používaní dětmiTablet bude používán v
cenaza 1 ks vč. příslušenství 5000,- Kč bez DPH

Tablet ZŠ vč.
programového

vybavení a služeb
Název (označení)

Počet ks Cena za
1 ks bez
DPH

DPH za
1ks

Cenazal
ks včetně

DPH

Cena
celkem bez

DPH

DPH
celkem

Cena
ce|kem

včetně DPH

lconia One 10 FHD

Metal B3-A5OFHD (

PN: NT.LEWEE.005 )

+ 32GB microSDHC

Kingston CL]_O UHS-|

80R ( PN:

SDCS/32GBSP ) +

Acer PORTFOLlO

CASE obal na lconia

One 10 (B3-A50)

černý ( PN:

HP.AcBsT.o28 )

50 3 700,- Kč 777,- Kč 4 477,- Kč 185 000,-Kč 38 850,- Kč 223 850,- Kč


