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Projekt,,sfumato- čtenářská
gramotnostžáků
zák|adních
ško|,.,

rcg.č'cz't.o7l t'3'48l02,oo38

/

Prodávájící:sPc net s'r.o.
se síd|em: MasaÍykova
538,28922 Lysánad Labem
zastoupený:Mi€ h aI Hažmuka-jednateI
spoIečnosti
tč:28132491o|č:cz28132491
Bank'spojení:2o197z763/a60o

Kupující:zákIadníškola
BedřichaHrozného
s€ sídlem: nám-B' HÍozného
12,28922 LYsánadLabem
zastoupený:PaedDr'IrenaJarešová,ředite|kaško|y
|č;61632171
Bánk.5pojení:
UzavÍrajípod|e
6 409a nás|'obchodního
zákoníku
tuto smJoUVt]:

t.
Předmětsmlouvy,doba p|nění
1' ProdáVající
se zavazujedodai kupljícímu
d|enížeuvedenéspecifikace. podiejeho objednáVkY {dá|ejen
zboži):
D|ecenovénabídkyč'019.13
ze dne7.5'2oI3.
Dodanémnožství|
4 ks-FujitsuNB LBAH532BLACK15.6'.HD AG i3'2348M4GB 50o DVDRWWF BT U3 W8Pro+W7,
optickámyš,
bÍašna,
,a cenu 11515, Kčbez DPH(13933,.KčVč.DPH)/1ks.
5 k5.Digitá|níkamera
PanasonicHc V1oEP.K,sDH karty,Mos, 63xPo|s,o,9Mpx,HD,černá,sDHc karta16GB,
braŠna,
za cenu4121, Kčbez DPH(4986'.Kčvč'DPH)/1 k5'
1ks' ML]|tifunkční,ařízení
BrotheÍMFc.746oDN44tíská|naGD|/ kopírka
dup]ex
/ skener/fa& síť,
za cenu4130,.Kčbez DPH(4997,-KčVč.DPH)'
5 ks.stativpro di8itá|ní
kamerustativV€ | bon Ex.888.včetněpákovéh|a.vY
s rych|o!pínáním
QB.46
za cenu1139,'(čbez DPH(1378, KčVč'DPH)/1 ks.
1k5.Dataprojektor
ACERP1320WDLP3D WXGA(128ox8oo),
27ooLum,3ooo:1,HDM|,brašna
za cenu9100'.Kťbel DPH{]l01r' KčV.' DPH}'
1ks.Mobi]níprojekční
plátno4wor|dPromítací
p|átnos podstavcem159x9o{72'',16|9)Matt White
za cenu 1770,.Kčbez DPH(2142, Kčvč.
DPH)'
4ks'Mobi|níte]efon
Nokiac2.06
2acenu 1693'.Kčbez DPH(2049,-Kčvč.DPH)/1 k5.
4ks.Kance|ář5ký
ba|íksoftwareoffice Homeand Business2010czechPc AttachKeyPKc Microcase+ insta|ační
médium'za cenu4217,-Kčbez DPH(5103,.KčVč'DPH)/1 ks'

1.KUpnísmIoUva

TerÍnín
dodávky:
do 14.tidnůod dataobjednání.
2. Dá|ese prodávajíci
převéstna kUpujíciho
ua\razuje
právok dodanénru,boži.
Vlastnické
KUpujícíse
zavazuj€
dodanézboží,
odpovídající
převzít
objednávce,
a zap|atitkupnícenU'
3'

Kupující
se zavazujeUhraditdodanézbožído termínusp]atnostilved€ n ého na faktuře za dodané
zboži.

4'

DohodnUtá
dobasp|atnosti
faktury činí30
dnů,úhrada
budeprovedena
bezhotovostním
převodenna
prodáVajícího'
účet

5.

sm|uvnÍ
stranyse dohod|Yna sÍn|uvní
pokutě0,1%,ce|kové
ceňYzakázkybez DPH za každýden
prod|ení
s p|něnírn
podÍnínek
sm|ou.vy'
.

Dodacípodmínky
1' PoVinnostprodávajícího
dodatzbožíje
sp|něnapřevzetÍm
zboží
kUpujícím
a potvrzením
dodacích
|istů
přípřevzetízbožÍ.
2

spo|ečně
5 dodánírnzbožíseprodáVající
zavazujepředatkupujícínru
Veškeré
dok|adypotřebnék převzetía
k užíVánízboží
'

4. Neb€ z pečíškodyna zboží,t'j. ztráty, poško,enízničení
čiznehodnocení
zbožÍ,piecházina kupujícího
sphěnÍm
dodáVky
zbožíVe
snrys|u
odst'1tohotoč|ánk!
sm|ouw'
5' V|astnické
práVok€ zbožípřecházína
kupljícího
úp|ným
zap|acením
kupníceny'

t.
odpovědnost
Žavady
1. Přodávající
jakosti a p|ovedení,kteréřná zbožív okamžikupřechodu
odpovídáza vady V množství,
nebezpečíškody
podIetétosmIouW'
na kupUjícího
2. Kupljícíjepovinenproh|édnout
zbožíco nejdřívepo přechodunebezpečí
škodyna zboŽía rek|arnovat
zjevné
vadyzboží
ihneda skr}tévadybez zbYtečného
odk|adubezprostředně
poté,coje Žjist||.
3' V rek|amacikupL]jícíuvede,jak
se Vadaprojevujea jakýnr,působem
navrhujerek|anr
aci vyřídit'
4' V případěopráVněné
rek|amaceposkytnep|odáVající
bezvadnép|nění'V případěneodstranite|né
Vadya
nenrožnosti
poskytnout
p|něníposkytne
bezvadné
pÍodávající
kupujícímu
slevuz kupní
cen''
5' st|any dohod|y,že pro případodstoupeníkteréko|iv
z nich od tétosnr|oL]vy
bud'proto, že prodávající
nedodaIzbožítak, jak by] povinennebo kupující
řádně nabídnuté
zbožínepřevza|,Vznikádruhéstraně
nárokna náhřaduvznik|é
škodYV
p|né
\^/ši'

závěrečná
ustanovení
1' Tatosm|ouvase uzavírápro p|něnícenové
nabídkyč.01913 ze dne7.5.2013'
2' sm|ouva zaniká dohodou obou stran, 5mrtí nebo zánjkem kupujícíhoči prodávajícího,
5p|něníír
záVazkového
vztahu,zánikem předrnětusnr|ouvya odstoupenímkteréko|jv
ze stran d|e přís|ušných
Ustanovenitéto
sm]ouvy
nebod|ezákona'
3' s'rIouVanabýVáúčinnosti
dnempodpisuoprávněnýmizástupciobousrlrIuvních
5tran.
2- Kupní smlouva

7

4. ProdávajícÍ
s€ zavazlrieumožnitvšem
subjekůmoprávněnýrn
k vý*onukontro|yprojektu,zjehož
je dodá,|6 hrazena,provéstkontroludokladůsouvis€ j í€ í chs p|něním
pÍostředků
2akázky/
a to po dobu
danouprávnímipředpisyčRkie'ícharchivaci(zákon
č.563/1991sb.,
o účetnictví,
a zákonč.235/2oo4sb.,
o daniz přidanéhďnotY.
5' P.odávajícíse
zavazujeřádně Uchovávatorjginá|sm|ouw
na předměl p|něníVeřejné
zakázkyvčetně
při|oha
případných
dodatků,
vďkeréori8iná|yÚčetních
]'ejích
dokladůa originá|Y
dalších
dokumentů
.ouvisejících
s rea|izací
veř€ j né zakázkyminimálnědo roku2025v sou|adus podmínkamioPVK' Výšeuvedene
dokumentyaúčetnídok|ady
bLrdouuchoványzpůsobem
uvedenýmVzákoněč.536/19915b.
6. ProdáVajícise
zavazuje,
žese budev přÍpaděpUb|icity
zakázkyřIditpravid|ypub|icityprojektů
financovaných
programuVzdě|áVánípro
z ope|ačního
konkurenceschopnost
a pravid|Yvizuá|ní
identitvEsFv čRdIe
Přír!čky
pÍopříjemcefinanční
podporyz operačniho
programuvzdě|ávanI
píokonkuÍencescho
pnost,
7. PřípadnézměnY a dop|ňkytéto smlouvYjsou p|atnépouze tehdy, pokud by|y sjednánypísemněa
potvrzenyoběmasiranami'
8. sm|oUVa
se pořizujevedvou\,yhotoveních,
z nichžkaždáze stranobdrží
oo iednom.
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V Lysénad Labeindne:
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