KUPNÍ SMLOUVA
zakázka: P19V00000006
uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Kupující:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:

I. Subjekty smlouvy
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace
Školní 1544 / 5, Děčín VI, 405 02
Mgr. Miroslav Kettner
47274743

v dalším textu smlouvy uváděna jako „kupující“ a
Prodávající:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

František Hoza FH SYSTEM

Revoluční nám. 864/3 405 02 Děčín 4

65614194
CZ7612182908
ČSOB
119785001/5500

dále jen jako„prodávající“, společně s kupujícím dále jen smluvní strany.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je nákup 6 ks Tablet PC. Technická specifikace: Intel Core i3 7130U Kaby Lake, multidotykový
14" 1920x1080 IPS antireflexní, RAM 4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620, M.2 PCIe SSD 128GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1,
HD webkamera, USB-C 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, HDMI, čtečka otisků prstů, čtečka karet, pero, podsvícená klávesnice,
Windows 10 Home S (81EK00RPCK), 6 ks brašna DICOTA Slim BASE 13-14.1 black.
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III. Kupní cena a lhůta plnění
Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána na základě výběrového řízení jako cena maximální v celkové výši:
91 732,00,- Kč včetně DPH
V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu a administraci.
Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového dokladu (faktury) s lhůtou
splatností 14 dnů ode dne jeho doručení, na adresu uvedenou v čl. I, této smlouvy.
Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky P19V00000006.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku od výrobce v délce minimálně 24 měsíců.
Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží zaplatí kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
ceny zboží za každý, byť i započatý den prodlení.
Kupující se zavazuje, že v případě prodlení se zaplacením ceny za zboží, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení
v zákonné výši.
Kupní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž kupující obdrží 2 ks vyhotovení a prodávající obdrží 1 ks
vyhotovení.

V Děčíně dne 28.12. 2018

……..………………………
za kupujícího

V Děčíně dne 28.12. 2018

……..………………………
za prodávajícího

