Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
Návrh smlouvy

Kupní smlouva
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Kupující
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem Úřadu
05800226
není
Česká národní banka
3031881/0710
zzfnkp3

(dále jen „kupující“)
a
2. Prodávající
Název:
Sídlo:
Zastoupený/jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

(dále jen „prodávající“)
Kupující společně s prodávajícím dále jen „Smluvní strany“
uzavřely v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Dodávka videoprojektorů“ (opakovaná zakázka), sp. zn.: NÚKIBVZ2018017 (dále jen
„Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami
Veřejné zakázky a nabídkou prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.
2. Účelem smlouvy je zabezpečení dodávky videoprojektorů dále specifikovaných, a to v souladu se
všemi podmínkami sjednanými touto smlouvou.

III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Předmětem plnění je dodávka 6 ks videoprojektorů (dále jen „zboží“). Přesná specifikace zboží je
uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické požadavky kupujícího.
3. Kupující se zavazuje převzít a zaplatit za zboží prodávajícímu řádně a včas kupní cenu dle smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí
zboží od prodávajícího v místě plnění.
IV.
KUPNÍ CENA
1. Kupní cena za vymezený předmět plnění je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dle cenové nabídky prodávajícího
platné ke dni uzavření smlouvy viz Příloha č. 2 smlouvy.
2. Celková kupní cena činí: bez DPH……………Kč
DPH…….% ……….Kč
vč. DPH……………Kč
slovy:
3. Kupní cena za zboží uvedená v příloze č. 2 smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná
a nepřekročitelná zahrnující veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy zboží a jeho dodání na
místo určení, případných poplatků, cel, balného a vedlejších nákladů. Změna ceny je možná
pouze v případě změny zákonných sazeb DPH.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena za zboží bude prodávajícím vyfakturována, a to na základě daňového dokladu –
faktury vystaveným prodávajícím a doručeným kupujícímu. Prodávající bude fakturovat
kupujícímu DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění dodání zboží. Nedílnou součástí
daňového dokladu - faktury musí být kalkulace ceny zboží, která bude odsouhlasena kupujícím,
a dále dodací list na zboží podepsaný oprávněnou osobou.
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2. Daňový doklad - fakturu prodávající předá kupujícímu současně se zbožím. V případě, že nebude
daňový doklad - faktura předán se zbožím, je prodávající povinen daňový doklad – fakturu zaslat
elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího: posta@nukib.cz, případně do datové schránky:
zzfnkp3 nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.
3. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode
dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Kupující má právo daňový doklad - fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém
dokladu - faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace ceny zboží, nebo (iii) dodací list
potvrzený oprávněnou osobou. Nová lhůta splatnosti v délce čtrnáct (14) kalendářních dnů počne
plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury kupujícímu.
6. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu - faktury se rozumí odeslání
částky v daňovém dokladu - faktuře z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu
DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento
postup je považován za splnění závazku kupujícího.
8. Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy.
VI.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požadované zboží nejpozději do třiceti (30) kalendářních
dnů od podpisu smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího – Mučednická 1125/31, 616 00 Brno.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v pracovních dnech, v době od 8.00 do 14.00 hodin.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas.
2. Prodávající je povinen dodat bezvadné funkční zboží v prvotřídní jakosti způsobilé k účelu,
k němuž je dodáváno a v požadovaném množství.
3. Prodávající je povinen zboží zabalit či jinak opatřit pro přepravu způsobem zabraňujícím
poškození zboží či jeho znehodnocení.
4. Prodávající je povinen dodat nové, originální zboží od daného výrobce zboží určené pro distribuci
v rámci České republiky.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu společně se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují
a které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží (zejména záruční list vč. záručních podmínek,
návod k obsluze, uživatelskou příručku, atd.)
6. Pro případ, že bude kupující požádán o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a požadovaná informace bude
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obchodním tajemstvím prodávajícího dle § 504 Občanského zákoníku či důvěrnou informací
sdělenou prodávajícím podle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku, souhlasí prodávající s tím, aby
kupující takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek.
VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného prodávajícím a v termínu splatnosti určeném smlouvou.
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody
na zboží, či zařídit prohlédnutí zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
3. Kupující není povinen dodané zboží převzít, pouze pokud neodpovídá kvalitativně, druhově či
množstvím, neodpovídá-li stanovený způsob balení nebo je obal poškozen.
4. V případě, že je zboží dodáno řádně a včas, je oprávněná odpovědná osoba kupujícího povinna
potvrdit převzetí zboží na dodacím listu, a to tím způsobem, že na dodací list připojí otisk razítka
kupujícího, čitelně jméno a příjmení, podpis a datum převzetí zboží.
IX.
PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
oprávněnou osobou v místě plnění.
2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží
na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
3. Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v odstavci 2 tohoto
článku smlouvy, jestliže je způsobena porušením povinností prodávajícího.
4. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
X.
ZÁRUČNÍ DOBA A VADY ZBOŽÍ
1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, přičemž tato
doba počíná běžet ode dne převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího v místě plnění.
2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle této
smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v předchozím odstavci, jedná se o vady plnění. Práva
kupujícího z vadného plnění i záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.
4. Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství do dvaceti čtyř (24) hod. po převzetí zboží,
b) zjevné vady jakosti do deseti (10) dnů od převzetí zboží,
c) skryté vady jakosti po celou dobu použitelnosti zboží.
5. Vady bude kupující uplatňovat bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího.
6. V případě, že je dodáno zboží s vadami, či se na zboží takové vady vyskytnou, je prodávající
povinen vady odstranit dodáním náhradního zboží za vadné zboží.
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7. Neodstraní-li prodávající vady zboží do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu byly vady
kupujícím oznámeny, má kupující právo požadovat a prodávající má povinnost kupujícímu uhradit
smluvní pokutu ve výši dle smlouvy.
8. V případě dodání náhradního zboží je kupující povinen vrátit zboží původně dodané ve stavu,
v jakém mu bylo dodáno.
9. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
XI.
SANKCE
1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání požadovaného zboží, je prodávající povinen
uhradit a kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5%
z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je kupující oprávněn požadovat v případech dle čl. X. odst.
7 smlouvy.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané ceny je prodávající oprávněn po kupujícím
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazky stanovené smlouvou.
4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne porušení příslušné povinnosti, a to na
základě doručeného daňového dokladu - faktury vystaveného smluvní stranou uplatňující
smluvní pokutu.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v celém rozsahu.
Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
XII.
UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů sjednaných ve smlouvě
nebo stanoví-li tak zákon, zejména pak v případech, kdy je smlouva porušena podstatným
způsobem, či pokud dojde k opakovanému porušení smlouvy způsobem, za nějž smlouva
stanovuje smluvní pokutu.
3. Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároků z vad,
nároků z povinnosti nahradit škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených smlouvou a/nebo v
souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou smluvních
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stran. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu
vzniklého z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu
rozhodnuto v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem ČR.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě
obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Prodávající je srozuměn s tím, že kupující, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona
o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od
jejího uzavření.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Specifikace plnění



Příloha č. 2 – Cena plnění

V Brně dne

V [Doplní uchazeč] dne [Doplní uchazeč]

…………….................................................

…………….................................................

Jméno: Ing. Dušan Navrátil

Jméno: [Doplní uchazeč]

Titul:

Titul:

ředitel Úřadu

[Doplní uchazeč]

Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

[Doplní uchazeč]

/kupující/

/prodávající/
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