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Kupní smlouva
Dodávka výpočetnítechniky

Došlo:

naĺl oľlicí

ď^)

č.l

z'ľu.:?'Ą2ND)toł.d

Dok.t

"/

-s.lł

(dále jen ,,Snĺlouvď')
sp.äl.i ß
Pľll.:
uzavŤenâ dle ustanovení Ş2079 a násI. zźtkonačl1ţ912012 sb.,
,,občanský zákoník") a v souladu se zákonem č).13412016 Sb., o zac\ćwtní veřejných zakźzek,ve
znení pozděj šíctrpředpi sů,

čj. VUB

25120119

Výchovný ústav
Sídlo: Komenského 1, 56112 Brandýs nad oľlicí,
tě. GenęrálaZtnađy 118, 56601 Vysoké Mýto (dodaĺ:íadresa),
zastoupená: Mgľ. Soňa KříŽová, Ph.D., ředitelka (na'ztlkadě jmenováľrí)
ICO: 49314904
DIČ: neplátce DPH
bankovní spoiení: 303161 Il07I0
ID datové schĺanky: 33rm96z
(dále jen,,Kupující")
a

AUTOCONT

a.s.

Sídlo: Hoľnopolní 3322134,702 00 ostrava
zapsanýlâ v obchodním rejstříku pod spisovou značkĺruoddíl B' vložkaII0l2 vedenou u Kľajského
soudu v ostľavě
_ obchodní ředitel EBS ('na ztl<laďěplné ľnoci)
zastoupená: Ing. Vít Ševčík
ICO:04308697
DIČ: CZ04308697
bankovní spoj ení: Česká spořitelna a.s., 6563752/0800
ID datové schľánky: ctb7phe
(dále j en',Pľodávaj ící")

(Kupujícía Pľodávajícíspolečně dâIetéž jenjako,,Smluvní stranyo. ajednotlivě jako ,,Smluvní
stľanď').

I.

Předmět Smlouvy

1) Pľodávajícípľohlašuje, že je, nebo včas buĺle výlučným vlastníkem dále specifikovaných
movitých věcí (dále jen,,Předmět koupě").

2) Pľodávajícíse zavazuje,
vlastnické pľávo k němu.

3) Kupujícíse zavazuje
stranami sjednanou.

Že KupujícímuodevzđétPředmět koupě a převede na Kupujícího

Předmět koupě ptevzít a zaplatit za něj kupní cenu đáleSmluvními

II. Předmět koupě

1) Předmět koupě tvoří následující movité věci (části Předmětu koupě):
a) počítačeI Detl OptiPlex 5055 v mnoŽství 4 ks podle technické specifikace uvedené
v Příloze č. 1 této Smlouvy,

b) monitory

I Dell P24I9Hv mnoŽství 4 ks podle technické specifikace uveđęnév Příloze
ě. 1 této Smlouvy'

c)

příslušenství I v nrnožství0 ks poĺlle technické specifikace uvedené v Příloze ě. 1 této
Smlouvy a

d) příslušenstvíII
Smlouvy.

v množství4 ks podle technické speciÍikaĺ:e uvedené v Přílozę č. 1 této

2) Pľodávajíci ztwaz,né prohlašuje, ž'e Předmět

koupě odpovídá požadavkům uvedeným
v zadźwacích poúnínkách k veřejné zaktnce,,Dynamický nákupní systém na prostředky
ICT v resortu Miĺristerstva financí _Yýzva1-2019*.

III.Způsob plnění

1) Předmět koupě je Prodávajícípovinen předat na adresách Kupujícího uvedených v Příloze
ě. 2 Smlouvy (dále

jen,,Místaplnění") do

6 tydnů od účinnostiSmlouvy.

z)

Prodávající včas dohodne s Kupujícímdatum a čas předání Předmětu koupě. Nedohodnou-li
se Smluvní strany na ĺrboustranně vyhovujícímdatu a čase předání, platí, že Předmět koupě
bude předán v Místech plnění poslední den lhůty v 15 hod.

3)

Předmět koupě mriže bý dodán po částech s tím, že Předmět koupě musí bý vŽdy dodán ve
formě funkčních celkti. Pľo odstľaněni nejasností se uvádí, že funkčnícelek tvoří Předmět
koupě uvedený v čl. ľ. odst. 1 písm' ď),b) a c), nebo d) této Smlouvy. Výjimkou zpraviđla
dle tohoto odstavce jsou případy, kdy dodání funkčního celku není možnéz důvodu
neodpovídajícíhomnožství jednotlivých částíPředmětu koupě nebo pokud tak Kupující
stanovil v Příloze č. 2 Smlouvy.

IV.Cena

a platební podmínĘ

1) Smluvní stľany si ujednaly,

že celková kupní ceÍ7azaPředmět koupě (dále jen
cenď')
',Kupní
činíčástku 50.320,- K-č nezvýšenou o částku odpovídajícídani zpříđanéhodnoty platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Kupní cena

uvedená v odst. 1) tohoto č:lánku se skládá z následujících dílčíchcen:
rCena bez

Předmětţ koupě

DPH za

ks
předmětu
koupě
1

Množství

Cena
celkem
bez

PočítačI

9 545'00

Kč

4ks

Monitoľ I

2 842,a0Kč,

4ks

DPH

38 180,00

1 I

368,00

PříslušenstvíI

366'00

Kč

0ks

0,00

Příslušenství II

tr93'00

Kč

4ks

772,00

Kupni cena

50s20,00

3) Výše uvędené dílčíceny jsou sjeldnĺány đohodouSmluvních stľan podle ztů<ona
č,.52611990 Sb., o conách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou cęnami maximálními
a nepřekľočitelnými, lĺterézahľnují ve škęľénáklady spojené s rcalizacíjednotliqich částí
Předmětu koupě včetně nĺĺkladůsouvisejících s případnými celními poplatky, dopravou

do Místa plnění apod.

4) K dílčícęĺě za

Předmět koupě bude v případě, že je Pľodźxajícike dni podání nabídky
plátcem DPH, připočítánaDPH dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.

5) Předmět koupě bude uhĺazen na zekladě jedné faktury. Pľodávajícívystaví po předĺĺní
Předmětu koupě Kupujícímufakturu. Fakturu doručíProdávající Kupujícímu
do 5 pľacovníchdnů od předaní Předmětu koupě. Pokud Prodávající předával Předmět koupě
po částech, počításe lhůta dle předchozivě,ty ode dnę předání poslední části Předmětu koupě.
Přílohou faktury bude kopie dodacího listu nebo kopie více dođacíchlistu na Předmět koupě,
kteý bude potvľzen Kupujícím.

6) Faktuĺa bude

obsahovat nźt\ęžitostiobchodní listiny dle Ş435 občanskéhozĺíkoníkua
v případě, že jde o đaňovýdoklad' také na|ęžitosti dle zźlkona č). 23512004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů. Faktuľa musí dále obsahovat:

a)
b)
c)
d)
7)

identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy;
uvedení dílčíchcen;

zakźnkovéčísloSmlouvy, které slouŽí jako identifikátor platby;
úplnébankovní spojení Prodávajícího.

Splatnost řádně vystavené faktury činí30 kalenđářních dnů ode dne doruěení Kupujícímuna
adresu uvedenou v ztth|avi této Smlouvy u Kupujícího,nebo do datové schránky.

8) Kupujíci má pľávo faktwu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, anižby
došlo kprodlení sjejí úhĺadou,obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí_li na

zĺáležítostínebo údajůnebo chybí_li kopie dodacího listu. ode dne doručení
opravené faktuľy běŽí Kupujícímunová lhůta splatnosti.
faktuře někteľá

9) V

je plátcem DPH registľovaným v Českéľepublice, uplatní se a jsou
případě, že Prođávající
pro něj zëłvaznâujednĺínínásledujících odstavctĺl0 až 13 tohoto článku.

l0)Prodávající je povinen bezpľostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pľacovních dnů od

Zjištěníinsolvence, popř. od vydrĺnírozhodnutí správce daně, že je Pľodávajícínespolehlivým
plátcem dle $ 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost pľokazatelně Kupujícímu,příjemci
zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Smluvními stranami považovźnoza
podstatné porušení této Smlouvy.

1l)Pľodávajícíse zavazuje, Že bankovní účetjím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
Kupujícího na zźlkladě, této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončeníjejí
platnosti zveřejněn způsobem umoŽňujícídálkovy přístup ve smyslu $ 98 ZDPH, v opačném
případě je Pľođávající
povinen sdělit Kupujícímujiný bankovní účetřádně zveřejněný ve
smyslu $ 98 ZDPH. Pokud bude Pľodâvajíci označen spľávcem dané zanespolehlivého
plátce ve smyslu Ş106a ZDPH, zavazląe se zároveň o této skutęčnosti neprodleně infoľmovat
Kupujícího spolu s uvedęním data, kdy tato skutečnost nastala.
l2)Pokud Kupujícímu vznikne podle $ 109 ZDP}{ ručenízanezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od Pľođávajícího'
nebo se Kupujícídůvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Kupujícíprávo bez souhlasu prodávajícího
uplatnit postup zvláštního zajištěníđarlé,tzn., že je Kupujícíopľávněn odvést částku DPH
podle faktury _ daňového dokladu vystavené Pľodávajícím přímo příslušnémufinančnímu
úřadu, a to v návaznosti na $ 109 a Ş109a ZDP}J.
13)Úhĺadou DPH na účetfinančníhouřadu se pohledávka Prodávajícího vůčiKupujícímu
v částce uhrazené DPH povaŽuje bez ohledu na dalšíustanovęní smlouvy za uhtazenou.
Zfuoveň je Kupující povinen Pľodávajícího o takové úhľaděbezprostředně po jejím
uskutęčněnípísemně infoľmovat.

V. Práva

a povinnosti

Smluvních stľan

1) Povinnosti Kupujícího

a) Kupujícídohodne

s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu a vjezdu do
objektu na adrese, kde má byt předan Předmět koupě.

b) Kupujícíse zavazuje

vytvořit podmínky pľo řádné a bezpečnépředaní Předmětu koupě a
poskytnout potřebnou součinnost, kteľou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení
všech zźůežitostisouvisející s předĺáním Předmětu koupě.

c)

Kupujícíse zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným Předmětem
koupě a v případějakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhĺady ohledně předávaného
Předmětu koupě do dodacího listu. Kupujícíje dále povinen đodacílist podepsat. Nejsouli na dodacím listu uvedeny žâdnévýhľady, má sę za to, že Kupující Předmět koupě
přejímá bezvýhrađ.

d) Kupující se zavazu1e
2)

zapLatit včas Kupní cenu.

Povinnosti Prodávajícího

a)

Pľodávajícíse zavazuje včas předat KupujícímuPředmět koupě a převést k Předmětu
koupě vlastnické právo na Kupujícího.

b) Pľodávajícípři odevzdźníPředmětu koupě předložíKupujícímudodací list ve
vyhotoveních.

dvou

c)

Dodací list bude obsahovat především označeníKupujícího
a Prodávajícího, přesný popis
Předmětu koupě, počet předávaných kusů (tzn. I předźwaný kus zahľnuje i veškeréjeho
příslušenství: jako např. napájecí kabel...), infoľmaci o tom, zđaProdávající předal
Předmět koupě řádně a včas a dále předepsaná jména oprávněných osob Smluvních stran.
obsah dodacího listu bude potvrzen čitelnými vlastnoručnímipodpisy oprávněných osob
obou Smluvních stran.

d)

Pľodávajícíje ve smyslu ustanovení $ 2 písm. e) zál<ona č,. 3Ż012001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zźkon o Íinančníkontľole), ve
znénípozdějších předpisů (đźie
,,ZFK"), osobou povinnou spolupůsobit při ýkonu
finančníkontľoly pľováděné v souvislosti s úhľadou zbožínębosluŽeb zveţejĺýchvýdajů
nebo z veřejné Íinančnípodpory, tj. Pľodávajícíje povinen podle $ 13 ZFK poskýnout
požadované informace a dokumentaci kontľolním oľgánům 1Rĺdicĺmuoľgánu operačního
pľogramu Technickápomoc Ministerstvapro místnirozvoj ČR, Ministęľstvu financí ČR,
Evľopskékomisi' Evľopskému účetnímudvoru, Evropskému uřadu pro boj pľoti
podvodům, Nejvyššímukontrolnímu úřadu, příslušnémufinančnímuuřadu a dalším
opľávněným oľganům)a vytvořit kontľolnímoľgiánům podmínky k provedení kontľoly
vztahující se k předmětné veřejné zakźz'ce a poskytnout jim součinnost.

e)

Prodávající je povinen uchovávat veškeréoľiginální dokumenty související s rcalizaci
veřejné zakazky po dobu uvedenou v záxazných pľávních předpisech upravujících oblast
zadźĺvźtĺí
veřejných zakźnek, nejméně však po dobu 10 let od finaněního ukončení
pľojektu, zélľoveŤminimálnědo roku 2028. Po tuto dobu je Pľodávajícípovinen umoŽnit
osobám oprávněn;fłn k qýkonu kontroly pľojektů provést kontľolu dokladů souvisejících
s realizací veřejné zaktnky.

VI.Vlastnĺcképľávo

1) Vlastnické právo k Předmětu koupě se převádí jeho předáním Kupujícímu'tj. podpisem
dodacího listu, tak jak je uvedeno v č1. V odst. 2 písm. c) této Smlouvy. Buđe-liProdávající
plnit po částech, převádí se vlastnické právo ke každépředané movité věci zvlášť v době
předání.

vil.

Pľáva duševního vlastnictví

1) Cena

Předmětu koupě zabrnuje i případnou odměnu za poskynutí licence k užitíPředmětu
koupě a jeho příslušenství.

z)

Prodávající pľohlašuje, že jakékoliv plnění dle této Smlouvy je bezprźxníchvad, zejménaže
není a nebude zatiženo žáđnýmiprávy třetích osob, z nichž by pľo Kupujícíhovyplynul
jakýkoliv finančnínebo jiný zźşazekve pľospěch třetí stľany. V případě, Že bude toto
ozntlmeni nepravdivé, je ProdávĄící v plném rozsahu odpovědný za případnénásleđky
takového jednaní, přičemžpľávo Kupujícíhona případnou náhľadu škody a smluvní pokutu
ztlstt.ľá nedotčeno.

VIII.

odpovědnost za vady

1) Prodávající pľohlašuje, že Předmět koupě,

2)

nebo jeho ěást nemá

žádĺévady

Smluvní stľany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu Ş2113 a násl' občanskéhoziĺkoníku
v délce 60 měsícůode dne převzeti Předmětu koupě, nebo jeho části (není-li v Příloze ě. 1
Smlouvy stanoveno j inak).

3) Kupujícíje opľávněn uplatnit

4)

vady u Prodávajícího kdykoliv během zźlruěnídoby bez ohledu
na to, kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pľo vyloučenípochybností se
sjednává, že pÍevzetim jeđnotlivychěástí Předmětu koupě není dotčeno pľávo Kupujícího
uplatňovat prźlvazvađ,kteľébyly Ąistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
Prodávajíci se zavazuje po dobu trvźnízaruky bezpIatně odstľanit vady Předmětu koupě,
které se vyskytly po jeho předání, a to maximálně do 24 hođinv pracovní dny (next business
day) v pľacovní době od prokazatelného nahlášení vady Kontaktní osobě Prodávajícího.
Pľacovní doba se pľo úěely této Smlouvy stanovuje od 8,00 hod. do 16,00 hod. v pracovní
dny. Prokazatelným nahlášením se pro účelytéto Smlouvy stanovuje e-mailovázprtxa.

5) Vada bude nahlášena prostřednictvím Kontaktní osoby v pracovní době Kupujícího
ústně na tel. č. +420 9I0 97I 591 a nejpozději bezprostředně poté i písemně
prostřednictvím e-mailové zprźxy zas|ané na adľesu seľvis.pľa1ra@autocont'cz . Vadu
lzę nahlásit prostřednictvím Kontaktní osoby i po pracovní době Kupujícího,a to pouze
písemně pľostřeđnictvíme-mailové zprźny zaslané na adresu servis.praha@autocgltţZ
. Pro vadu nahlášenou po pracovní době je ľozhodným ěasem pľokazujícímnahlášení
vady povaŽován čas v 8,00 hod. následujícího pľacovního dne po dni nahlášení'

6) V případě neodstľanitelnévady Předmětu koupě budę tento vadný kus Předmětu
nahtazenkusem novým, a to do 5 pracovních dní.

koupě

7) Vpřípadě prodlení Pľodávajícíhosplněním pľáv Kupujícího zvad

Předmětu koupě je
Prodávající povinen uhĺadit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v článku XI. odst. 2)této
Smlouvy.

8) Smluvní stľany se dohodly,

že v případě nallrazeni vađnéhopevného disku novým pevným
diskem či příp. výměny celé části Předmětu koupě uvedené v čl. il. odst. 1) písm. a) Smlouvy
ztlstéłvá původnípevný disk Kupujícímu.

IX.Mlčenlivost

1) Smluvní stľany se zavazuji

zachovéşat mlčenlivost, podniknout všechny nezbytné kľoky k
zabezpeč,eĺĺa nezpřístupnit třetím osobám diskľétníinfoľmace (dále jen ,,Diskľétní
informaceo'). Povinnost poskýovat infoľmace podle zźlkona č,. Ia6lI999 Sb., o svobodném
přístupu k infoľmacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením ďotčena. Za
Diskĺétníinformace se považujíveškeľénásledující infoľmace:

a)

veškeré infoľmace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s plněním této
Smlouvy (pokud nejsou výslovně otlsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. Xm.
odst. 5 této Smlouly);

b)

iďormace, na ktęľá' se vztahuje zákonem uloženâpovinnost mlěenlivosti;

c)

veškeľédalšíinforĺnace, které budou Kupujícím označeny jako důvěľné.

2) Povinnost zachovávat mlčęnlivost, uvędená v předchozím članku, se nevztahuje
informace:

a)

na

kteľéje Kupujícípovinen poskytnout třetím osobám podle zâkona č,. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k infoľmacím've znění pozdějšíchpředpisů;

b) jejichž sdělení vyŽaduje jiný právní předpis;

c)

které jsou nebo se ĺitanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních
povinností ze stľan'y některé ze Smluvních stľan;

d) u

nichž je Prodávající schopen pľokázat, že mu byly znźtmy ještě před přţetím těchto
infoľmací od Kupujícího,avšak poţZe za podmínky, že se na tyto infoľmace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiný ch důvodri;

e)

které budou Pľodiílrajícímupo uzavŤení této Smlouvy sděleny bęz zźlvazku mlčenlivosti
třetí stranou, jež ľo'vněž není ve vztailu k těmto informacím nijakvazźna.

3)

Jako s diskľétnímimusí b;it nakládano také s infoľmacemi, které splňují podmínky uvedené
v odst. 1 tohoto ěliánklr' i když byly získanénáhodně nebo bez vědomí Kupujícího,a dále s
vešker;ýłniinformacerni získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího ěi
plnění této Smlouvy.

4)

Prodávající se zavazuje, že Diskľétníinfoľmace uŽţe pouze zaiň,elemplnění této Smlouvy.
K jinému použitíje třeba předchozí písemné svolení Kupujícího.

5) Prodávající je povinen

svého případnćiho subdodavatele zavtnat povinností mlčenlivosti a
ľespekÍováním práv Kupujícího nejméně ve stejném ľozsahu, v jakém je v tomto smluvním
vztahu zavźaán sttm.

6) Povinnost zachovéní.mlčenlívostltrvá, i po ukončení smluvního vztahu po
skončenízźwčruđoby.

X.

dobu 5 lęt od

odpovědnost za škodu

1) Kupující odpovídá zakaždézaviněné pJorušení smluvní povinnosti.

2)

Škodu hradí škůdcev penězích,nežtńćrlipoškozený uvedení do přeĺdešléhostavu.

XI.

Sanlkce

1) V případě prodlení Pľodávajícíhose lhůtou dodaní Předmětu koupě vyplývajícíztéto
Smlouvy má Kupujícípľávo uplatnit'yuči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 yo
(slovy: dvacet pět setilr procenta) z Kupní ţęrIy zanedodanou část Předmětu koupě zakaŽdý
započ,atý den prodlení,

2) v

případě prodlení Pľĺrdávajícíhose lhůtou pro odstranění vady vypl;ývající ztéto Smlouvy
má Kupujícíprávo uplatnit vuči Prodávajíĺ;ímusmlurmí pokutu ve výši ţ %o z Kupní ceny
části Předmětu koupě s neodstraněnou vadou zakažđýzapoč,atý den prodlení.

3) Při prodlení Kupující'hose zaplaceníĺnřádně
požadovat zapLaceniúroku z prodlení ve

4) V

vystavené faktury je Prodávající opľávněn
ţšistanovené právními předpisy.

případě, Že někteľá ze Smluvních stran porušíněkterou z povinností mlčenlivosti dle ě1.
IX. této Smlouvy, je dľuhá Smluvní strana opľávněna požadovat smluvní pokutu ve výši

10.000'-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), ato zakaŽdý jednotlivý případ poľušení.

5) Smluvní pokuta je

splatná ve lhůtě 7 dnů oĺl doručenípísemnévýzvy opľávněné Smluvní
stľany Smluvní stľaně povinné ze smluvní pokuty.

6) tĺjednáním o smluvní pokutě není dotčęno pľávo poškozené Smluvní stľany domáhat
náhľady škody v plné výši.

7)

se

Smluvní stľany se dohodly na r,yloučeníaplikace $ 1806 občanskéhozákoníku.

xII.

UkončeníSmlowy

1) Smlouva můžebý ukončena dohodou Smluvních stľan.
2) Kupujícíje opľávněn vypovědět Smlouvu bez qýpovědní doby v následujících přípađech:
a) bude ĺozhodnuto o likvidaci Pľodávajícího;
b) Prodávající podá insolvenční návľh ohledně své osoby, bude ľozhodnuto o úpadku
Pľodávajícíhonebo bude ve vztahuk Pľodávajícímuvydáno jiné ľozhodnutís obdobnými
úěinky;

c)
3)

Pľodávajícíbude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný
čin.

Prodávající je opľávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, Že KupujícíneuhĺadíKupní
cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

4) Smluvní stľany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy
předvídanó ustanovęním Ş2002 občanskéhozákoníku.

odstoupit, nastanou-li okolnosti

5) Za

podstatné porušení Smlouvy Pľodávajícím ve smyslu $ 2002 občanského ziákoníku se
považuje zejména:

a)

pľodlení Prodávajícího s dodaním Předmětu koupě o více nęž 30 kalendářních dní po
termínu plnění;

b) poľušenípovinnosti Prodávajícího odstranit vady Předmětu koupě ve lhůtě 30
kalendařních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c)

vícečetnéporušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním
Smlouvy;

d) jakókoliv porušenípovinností Prodávajícího, které nebude
30 kalendářních đníod porušení povinnosti,

odstraněno či napľaveno ani do

jełi ĺźlpravamožnâ.

6) Za

podstatné poľušeníSmlour,y Kupujícímve smyslu ş 2002 občanskéhozákoníku se
považuje zejménaprodlení Kupujícího s úhĺadoufaktuľy o více než 60 kalendářních dní.

7)

odstoupením od této Smlouvy se zźxazek touto Smlouvou za\ožeĺýzrušuje od počátku a
Smluvní stľany si jsou povinny vrëltit vše, co si plnily, a to bez zbyečnéhoodkladu,
nejpozději však do 30 dnů od doručeníoznámení odstupujícíSmluvní stľany o odstoupení od
této Smlouvy dľuhéSmluvní straně. Ustanovení odst. 4 tohoto článku není dotčeno.

8) Kupující můŽe od Smlouvy odstoupit

také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, plnil-

li Pľodávajícíjen zč,tsti, pokud má přijaté dílěíplnění pľo Kupujícíhovýznam.

9) odstoupení od Smlouvy se nedotýká

prélva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
zprodlení, pokud uŽ dospěl, prtnana náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, kteľémâvzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní stľany i po odstoupení od
této Smlouvy. odstoupení od Smlouly se nedotýkâaniprâv poskýnutých ve smyslu čl. VII.
této Smlouvy.

xlil.

Záxérečnâustanovení

1) oznźmleĺínebo jiná

sdělení podle této Smlouvy musí byt učiněna písemně v českémjazyce.
Jakékoliv úkony směřující ke skončenítéto Smlouvy musí byt oznárrleny druhé Smluvní
straně datovou zptâvou nebo foľmou dopoľučenéhodopisu' oznámení nebo jiná sđělení
podle této Smlouvy se budou povaŽovat zařâdně učiněná, pokud budou doručena osobně,
poštou, ęmailem či kuľýrem na adľesy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adľesu, kterou
příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznâmí druhé Smluvní straně.

a)

Kupující:
Jméno: Mgľ. Soňa KŤížovâ,Ph.D.
Adľesa: Komenského 1, 56112 Brandýs nad orlicí,
tč.Gen. Závady 118' 56601 Vysoké Mýto (dodací ađresa)
E-mail

:

vu.brandys@gmail. com

Datová schľánka: 33rm9 6z

b)

Pľodávající:
Jméno: Bc. Robeľt

ILLEK

Adľesa: Líbalova 112348,149 00 Pľaha 4

E-mail: ľobeľt. illek@autocont.cz
Datová schĺánka: ctb7phe

2)

Smluvní strany se dohodly na uľčení'kontaktní osoby za každou Smluvní stľanu (dále jen
,,Kontaktní osobď'). Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednĺínímtýkĄicim se této
Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy nebo ukončenítéto Smlouvy.

a) Kontaktní osobou Kupujícíhoje

Mgľ. Soňa

KŤížovâ,Ph.D.,

vu.bľandys@gnrail.com a dalšízaměstnanci Kupujícího jím písemně pověření.

e-mail

b) Kontaktní osobou Pľodávajícího je: Robert ILLEK, Account manageľ, 602 768
ĺqbeľt.illek@autoco, a dalšízaměstnanci či jiné osoby jím písemně pověření.

507,

3) Ke změně Smlouvy, zrušeníSmlouvy'

nebo změně bankovních údajůje za Kupujícího
oprávněn Mgľ. Soňa KÍížovtl,Ph.D. Ke změně Smlouvy nebo ukončeníSmlouvy je
oprávněn zaProdtxajícího sám Pľodávající(pokud je fyzickou osobou - podnikatelem) nebo
statutární oľgán Pľodávajícího, a to dle zptisobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku
(dále jen ,,odpovědné osoby pľo věci smluvní"). odpovědné osoby pro věci smluvní mají
současně všechna opľávnění Kontaktních osob.

4) Jakékoliv změny kontaktních rîdajůa Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana

opľávněnaprovádět jednostranně aje povinnatyto změny neprodleně oznëlmitdľuhéSmluvní
straně.

5)

6)

Smlrrvní stľany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakoži její text, může
v ęlektronické podobě zveřejněna v ľegistru smluv, na inteľnetoqých stránkách
Kupujícího,na pľofilu zadavatele (Kupujícího) ve smyslu ztĺkona o zadźtváníveřejných
zakźnek, a đálęv souladu s povinnostrni l'yplyv ajícími z jiných právních předpisů, a to bez
časovéhoomezení. Kupujícísezavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
zźlkoĺaoľegistru smluv, uveřejní v registru smluv.

byt

Prođávajícíbeľę na vědomí, že osobní údaje jeho, či jeho zaměstnanců, specifikované v této
Smlouvě jsou ze stľany Kupujícího zpĺacovâvźnyv souvislosti s plněním povinností dle této
Smlouvy a v souladu s NařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU)20I61679 zę dne27.
dubna 2016 obęcného nařízení o ochľaně osobních údajů.

7)

Tato Smlouva se řídípľávními předpisy Českéľepubliky' Smluvní strany pľo vyloučení
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídísubsidiáľně ustanoveními občanského
zákoníku o koupi.

8) Stanełi sę kterékoli ustanovení této Smlouvy

neplatným' neúčinnýmnebo nevykonatelným,
ztlstźxâ platnost, účinnosta vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a
nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za
nichž bylo toto ustanovení vfivořeno, žę toto ustanovení nelze odđělitod ostatního obsahu
Smlouvy.

9) Jestliže kteľákoli ze Smluvních stľan neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle

této

Smlouvy, nebo je vykoná se zpoŽděním či pouze částečně,nębude to znamenat vzdiĺnísę
těchto náľoků nebo práv. Yzđanise pľáva z titulu porušenítéto Smlouvy nebo práva na
nápľavu anebo jakéhokoliv jiného právapodle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a
podepsáno Smluvní stranou, kteľá takovévzdání se činí.

IqŻafua ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit
Smlouvu, jednotlivý ztwazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto

Smlouvou na třetí osoby, ani uěinit jakékoliv právní jednání, v jehoŽ důsledku by došlo
k převodu či přechodu pľáv či povinností vyplyvající çh z této Smlouvy.

11)

Smluvní strany se dohodly, že všechny spoľy vyplývajícíz této Smlouvy nebo spory o
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou ľozhodovány
s koneěnou platností před věcně a místně příslušným soudem Českéľepubliky.

tZ)Tato Smlouva je vyhotovęna ve 2 vyhotoveních v českémjazyce, přičemžkaždâ ze
Smluvních stľan obdrŽí po

1

vyhotovení. Elektľonický podpis smlouvy není moŽný.

1'3)Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí b;ýt vyhotoveny písemně a
podepsríny oběma Smluvními stľanami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
14)

Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Seznam odběľných míst
1 5

)

Tato Smlouva nabýv â platnosti okamžikem podpisu
dneĺn uveřejnění v ľegistru smluv.
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