
Kupní smlouva
dle * 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

I. Ing. Josef Pelant
sídlem Seménkovice 2,44001, Postoloprty
ICO: 44611404
DIČ: CZ6601271556, plátce DPH
(dále jen „Prodávající:“)

a

2. Obec Psáry
IČO: 00241580
se sídlem Pražská 137, PSČ 252 44, Psáry
zastoupená Milanem Váchou, starostou obce
(dále jen „Kupující“)

Článek II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 27 notebooku (dále jen
„Zboží“) viz VZ malého rozsahu „Dodávka IT pro ZS a MS Psáry“, specifikovaných v příloze
Č. I, která je nedílnou součástí Smlouvy, a závazek Kupujícího převzít Zboží v souladu se
Smlouvou a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Zboží bude dodáno do 31.7.2015 do sídla Kupujícího.
2. Dopravu Zboží zajistí na své náklady Prodávající.
3. Prodávající Zboží v místě plnění vybalí, vyzkouší jeho funkčnost a na vlastní náklady

odveze a ekologicky zlikviduje obaly.

Článek IV.
Kupní cena

1. Kupní cena činí 394.470,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně bude přiúčtována DPH dle právních předpisu účinných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.
3. Kupní cenu včetně DPH uhradí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím po

předání zboží Kupujícímu.
4. Faktura je splatná do 14 dnu ode dne jejího doručení Kupujícímu.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání Zboží Kupujícímu.
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Článek V.
Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce 36 měsíců od jeho řádného předání
Kupujícímu.

2. Během záruční doby se Prodávající zavazuje na vlastní náklady odstranit závady Zboží do
24 hodin odjejich nahlášení na email jopel27O1~gmail.com.

3: Pokud si závada Zboží vyžádá záruční opravu mimo sídlo Kupujícího delší než 24 hodin,
poskytne Prodávající pro Kupujícího po dobu opravy nábradní Zboží stejných nebo lepších
parametrů.

4. Prodávající neručí za vady,jež byly způsobeny po předání Zboží vnějšími událostmi, které
nezpůsobil. Jedná se především o poškození Zboží živelnou pohromou nebo uživatelem,
popř. neodbornou obsluhou.

5. Nárok z vad, včetně vad skrytých uplatní Kupující u Prodávajícího nejpozději do konce
záruční doby.

Článek VI.
Smluvní pokuty

1. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, uhradí Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že je Prodávající v prodlení s odstraněním vady Zboží v záruční době, uhradí
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý
den prodlení.

3. Zádná ze smluvních stran nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty, pokud druhá smluvní
strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli; to neplatí, pokud
překážka vznikla z jejích osobních poměrů nebo vznikla až v době, kdy byla s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, nebo pokud se jedná o překážku, kterou byla podle
Smlouvy povinna překonat.

4. Smluvní strany jsou oprávněny vedle smluvní pokuty požadovat v plné výši i náhradu
újmy, která vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou
zajištěno.

Článek VII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany mají vzájemnou informační povinnost o všech skutečnostech, které by

mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními

stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

~ 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „01‘). Obchodní zvyklosti
nemají ve smyslu ~ 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona,jež nemá donucující
účinky.

5. Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
Po jednom.

6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy č. 1 - Specifikace Zboží.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ]
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V Seménkovicích dne 23.6. 2015 V Psárech dne 2418 2315

___ ‚Wb

Ing. Josef Pelant Obec Psáry
Milan Vácha

Ing. Josef PELANT
výpočetní technika starosta

Seménkovice 2,44001 Louny
Č 44611404 DiČ: CZ6601271556

tel.: 731 456 119

‘Schv4leno uosonlm

Obce Psáry Č

ze cine ...ťUo 2o‘5
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Příloha č. I Kupní smlouvy
VZ malého rozsahu „Dodávka IT pro ZS a MS Psáry“

Specifikace zakázky:

Display:15.Ó‘ širokoúhlý LED s vysokým rozlišením (1366x 68a více,.)
Procesoľ: ln/el R /5 nebo ekvivalentní Únin. 2jádra, 1,8GHz základní f/-e lcvence
HDD: min. 300 GB
CDDVD: DVD+-RW
RAM: min. 4GB
Konektory: - Síibvý c‘R.145,), Ix USB 3.0 2x USB 2.0, výstup pro sluchátka vstup pro
mikrofbn, HDMJ nebo DisplayPort
Webová kamera: - vysoké nativní rozlišení 1,0 Mpx s digitálním mikro/hnem
Klávesnice: česká, klávesa CTRL v levém dolním rohu (klávesa Fn nesmí být krajn‘~
zaměnitelná s CTRL,), blok numerické klávesnice podmínkou
Další: WiFi, Bluetooth
Operační systém: Windows (7/8/8.1) ve verzi PRO v českém jazyce

V rámci dodávky bude dodavatelem provedena instalace Operačního systému se založením 3
uživatelských účtu (Ix admin, 2x omezený přístup) ± instalace zadavatelem dodaného
antivirového systému N0D32 a kancelářského balíku MS Ofike.

V Seménkovicích dne 23.6. 2015 V Psárech dne 7‘ -05- 2015

Ing. Josef Pelant

Ing. Josef PELÁNT
výpočetnf technika

Seménkovice 2, 440 01 Louny
lČ:4.4611404 DIČ: CZ6601271556

tel.: 731 456 119

Obec Psáry
Milan Vácha
starosta
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