KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB
podle zák. 513/1991 Sb.§ 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma
smluvními stranami:

1.

2.

Kupující:

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Středoškolská 3, 700 30, Ostrava-Zábřeh
Ing. Norbertem Hanzlíkem, ředitelem
00602116
neplátce
KB Ostrava, číslo účtu: 7439-761/0100

Prodávající:

amethyst.cz, s.r.o.

Se sídlem:
Zastoupeným:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka:

Lámař 41/12, 711 00 Ostrava – Koblov
Claudií Buchtovou, jednatelkou spol.
25904540
CZ25904540
KB Ostrava, č.ú.: 27-2504200267/0100
Obch. rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26053

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka techniky a vybavení pro řízení kopírovacích a tiskových úloh v rozsahu
dle přílohy č.1 „Specifikace předmětu dodávky“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy a převést na něho vlastnické právo
k předmětu smlouvy.
3. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
4. Součástí předmětu plnění je rovněž instalace, zaškolení obsluhy a doprava zboží do místa plnění.
5. Kupující se zavazuje zaplatit za dodaný předmět smlouvy smluvní cenu dle čl. II. této smlouvy.

II. Kupní cena
1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za celou dodávku :
cena bez DPH:
98 027,- Kč,
cena včetně DPH:
118 613,- Kč.
2. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodávkou na místo plnění uvedené v čl.IV. smlouvy.
3. Cena byla stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách jako cena smluvní.
4. Prodávající zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. Ceny budou účtovány vždy s příslušnou sazbou DPH, jejíž výše je určená právními
předpisy platnými k datu plnění předmětu smlouvy.
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III. Termín plnění
1. Dodací lhůta předmětu smlouvy dle čl.I., jehož rozsah je uveden v příloze č.1 „Specifikace předmětu
dodávky“, je po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím stanoven do 31.8.2013.
V případě nedostupnosti modelů předmětu plnění této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu
nástupnický model stejných nebo lepších parametrů při dodržení cenových a všech dalších smluvních a
nabídkových podmínek.
IV. Místo a způsob plnění
1. Místem plnění je: SPŠ Stavební, Středoškolská 3, 700 30, Ostrava-Zábřeh.
2. Způsob plnění: o předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán písemný zápis formou potvrzení
dodacího listu popř. předávacího protokolu.
V. Nabytí vlastnického práva
1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží a jeho užití úplným zaplacením smluvní ceny na účet
prodávajícího. Nebezpečí škody přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.
VI. Platební podmínky

1.

Předmět smlouvy bude kupujícímu fakturován po uskutečnění dodávky na základě
převzetí dle čl. IV. této smlouvy.

protokolárního

2.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného zboží jsou faktury vystavené po předání a převzetí
zboží, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění
pozdějších předpisů (dále jen faktura).

3.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- číslo a datum vystavení faktury,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (jednotlivé položky, nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
- číslo objednávky nebo smlouvy,
- lhůtu splatnosti faktury,
- název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4.

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů od data předání předmětu plnění.

5.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6.

Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.

Právo na zaplacení úplné ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazků v místě
plnění a způsobem plnění dle čl. IV. této smlouvy.

2

VII. Smluvní pokuty
1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nerealizované dodávky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s platbou faktury za realizovaný předmět plnění uhradí kupující
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

VIII. Doklady nutné k převzetí a užívání zboží
1. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu § 417 obchodního zákoníku se považuje
dodací list (nebo předávací protokol) a návod k použití v českém jazyce.

IX. Jakost, záruka a zodpovědnost za vady
1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se
dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Záruční lhůty a licenční služby na dodané zboží jsou poskytovány v délce 48 měsíců.
Lhůty záruky jsou uvedeny na záručním nebo dodacím listu (předávacím protokolu).
Záruční podmínky jsou přílohou záručního nebo dodacího listu (předávacího protokolu).
Spotřební materiál v zařízení (náplně, tonery, lampy apod. mají životnost a záruku dle výrobce).
3. Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží a provedených prací vzniklých z důvodu výrobní vady
dílů nebo závady servisních prací ze strany prodávajícího.
4. Za závady způsobené vinou obsluhy, užíváním v podmínkách v rozporu s provozními podmínkami
přístroje apod. nese zodpovědnost kupující.
X. Záruční a pozáruční servis
1. Požadavek na záruční i pozáruční servis bude oznámen prodávajícímu dle dispozic uvedených níže:
hlášení požadavků na servisní zásah:
lhůta odstranění záruční reklamace:

telefonicky na č. 596112883
nebo e-mailem na el. adresu :
amethyst@amethyst.cz.
30 dnů

XI. Závěrečná ujednání
1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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2.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány,
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

4.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení
odmítne či jinak znemožní.

5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj
projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž kupující obdrží jedno a prodávající jedno vyhotovení.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Specifikace předmětu dodávky“.

V Ostravě dne: 7.8.2013

V Ostravě dne:

za kupujícího

za prodávajícího

Ing.Norbert Hanzlík
ředitel

Claudia Buchtová
jednatelka společnosti
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Příloha č. 1 : „Specifikace předmětu dodávky“

Terminál

Embedded KonicaMinolta

2

Čtečka karet

USB CRv2 ASK FSK 125 kHz

2

Dobíjecí místo

USB v2, ASK FSK 125 kHz

1

Software

YSoft SafeQ Professional edition Education

6

Maintanance
software

Licenční služba proYSoft SafeQ Prof.edit. EDU

6

Maintenance
terminál

Licenční služba pro Embedded KonicaMinolta

2

Záruční pack HW Prodloužení záruky pro dobíjecí místo a čtečky

1

Instalace systému

instalace a konfigurace software na server (1x)
instalace a konfigurace terminálu (2x)
instalace a konfigurace dobíjecího místa (1x)
konfigurace software pro zařízení v síti (6x)
včetně zaškolení obsluhy.

1

Instalace plotrů

instalace stávajících plotrů HP do systému

2

5

