KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
IČO:
00360121
DIČ:
CZ00360121, neplátce DPH
Se sídlem:
Nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram
Spisová značka:
Pr 938 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená
PaedDr. Josef Velfl
Kontaktní e-mail/tel.:
info@muzeum-pribram.cz
Bankovní spojení:
KB Příbram 2233-211/0100
dále jako „Kupující“
a
ANAFRA s.r.o.
IČO:
DIČ:
Se sídlem:
Spisová značka:
Zastoupená
Kontaktní e-mail/tel.:
Bankovní spojení:

26878291
CZ26878291
5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka
250434
Ing. Janem Francem, jednatelem
libor.vachala@anafra.cz/+420 773 745 721
4211256901/6800

dále jako „Prodávající“
společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“
uzavřely v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tuto smlouvu,
vedenou v evidenci Kupujícího pod č. 0127/00360121/2019
Článek 1
1.1
1.2

Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá předmět koupě v množství a specifikaci
uvedené v příloze č. 1 a umožní mu nabýt vlastnické právo.
Kupující se touto Smlouvou zavazuje, že předmět koupě od převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu
stanovenou v souladu s touto Smlouvou.

Článek 2
2.1
2.2
2.3

Povinnosti Prodávajícího

Prodávající je povinen dodat předmět koupě v množství, jakosti a druhu sjednaném Smluvními stranami.
Prodávající je odpovědný za vady předmětu koupě v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném
znění, pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak.
Prodávající je povinen řešit práva z vadného plnění uplatněná Kupujícím (reklamace) v souladu s
ustanoveními reklamačního řádu Prodávajícího, resp. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

Článek 3
3.1
3.2

Předmět smlouvy

Povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen zaplatit za předmět kupní cenu.
Kupující je povinen v případě uplatňování práv z vadného plnění (reklamací) postupovat v souladu
ustanoveními reklamačního řádu Prodávajícího, resp. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Článek 4
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

Kupní cena sjednaná Smluvními stranami za předmět koupě činí 226.620,-- Kč bez DPH.
Kupní cena bude Kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené Prodávajícím ve lhůtě splatnosti 30
kalendářních dnů uvedeném na faktuře. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené ujednáními
Smluvních stran a právními předpisy. Prodávající je zejména povinen uvést na fakturu identifikační číslo
poptávky/objednávky Prodávajícího, bylo-li Kupujícím na poptávce/objednávce uvedeno.
Dojde-li po vzájemné dohodě Smluvních stran k rozdělení předmětu koupě do více jednotlivých dodávek,
bude vždy dodaná část fakturována na samostatném dokladu s uvedenou cenou a datem splatnosti.
Jestliže nebude mít faktura veškeré náležitosti stanovené ujednáními Smluvních stran nebo právními
předpisy nebo jestliže bude jakkoli v rozporu s ujednáními Smluvních stran, je Kupující oprávněn ji
Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení. Kupující je povinen vystavit
fakturu novou, s novou dobou splatnosti.
Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši.
Prodávající ujišťuje Kupujícího, že cena za dodávku zboží v sobě zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího
spojené s plněním dle této Smlouvy. Je cenou konečnou a zahrnuje také náklady na dopravu zboží do místa
určeného Kupujícím, instalaci zboží, recyklační poplatky, náklady na balení a označení zboží dle
požadavku Kupujícího, celní poplatky, případné náklady na pojištění, ekologickou likvidaci a služby s ní
spojené, náklady na zajištění záruky, podpory a servisu v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jakékoliv
další související náklady a výdaje spojené s dosažením účelu této Smlouvy včetně rizik změny kurzu měny.
Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohy.
Daňový doklad (fakturu) doručí Prodávající Kupujícímu při (nebo neprodleně po) převzetí zboží
Kupujícím. Faktura nesmí být vystavena před datem potvrzení převzetí Kupujícím.

Článek 5
5.1
5.2

6.2

7.2

Sankce

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny i přes dodatečnou výzvu k úhradě učiněnou formou
emailové zprávy, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně
z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do dne úplného zaplacení, včetně.

Článek 9
9.1
9.2

Výhrada vlastnictví

Smluvní strany se ve smyslu § 2132 občanského zákoníku dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě
přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
Prodávající souhlasí, aby Kupující ještě před nabytím vlastnického práva nakládal s předmětem koupě v
rámci své obchodní činnosti.

Článek 8
8.1

Odeslání a převzetí předmětu koupě

V případě, že předmět koupě bude Prodávajícímu zaslán prostřednictvím držitele poštovní licence případně
jiného smluvního přepravce, je Kupující povinen při převzetí předmětu koupě zkontrolovat přepravní obal
předmětu koupě a zkontrolovat kompletnost dodávky. Jakékoliv poškození přepravního obalu nebo vady
v množství oproti přepravnímu listu je Kupující povinen reklamovat okamžitě u přepravce a sepsat
s přepravcem protokol o poškození při přepravě a zároveň o této skutečnosti informovat Prodávajícího bez
zbytečného odkladu.
Převzetím předmětu koupě a podepsáním přepravního listu Kupujícím přechází nebezpečí škody na
předmětu koupě na Kupujícího a Kupující se zároveň stává oprávněným držitelem předmětu koupě.

Článek 7
7.1

Místo a čas plnění

Místem plnění (dodání) je na základě dohody Smluvních stran je sídlo kupujícího: Hornické muzeum
Příbram, p.o., nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram.
Termín dodání předmětu koupě bude stanoven na základě samostatné dohody Smluvních stran.
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude předmět koupě dodán ve lhůtě maximálně 30 kalendářních
dnů ode dne podpisu Smlouvy.

Článek 6
6.1

Cena a platební podmínky

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.
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9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

Změny a doplnění k této Smlouvě je možno provádět pouze písemně formou vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany výslovně vylučují možnost provést
změny nebo doplnění této smlouvy v jiné než písemné formě.
Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s
dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.
Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Smlouvy, lze-li od něj vadné
ustanovení oddělit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit vadné ustanovení ustanovením
bezvadným, nahrazovanému ustanovení obsahem a účelem co nejbližším.
Smluvní strany se dohodly, že Kupující bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Kupující
bezodkladně informuje Prodávajícího, nebyl-li kontaktní údaj Prodávajícího uveden přímo do registru
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy
nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
Prodávající v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje kupujícímu souhlas se
shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při
sepsání této smlouvy.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě a poskytnuté záruky
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí,
neboť odpovídá jejích pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Prodávající:

Kupující:

V Rožnově pod Radhoštěm dne 5. 12. 2019

V Příbrami dne 6. 12. 2019

Ing. Jan Franc

PaedDr. Josefem Velfl

jednatel

ředitel

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
JAN FRANC
Datum:
2019.12.05
16:44:48 CET

podepsal
PaedDr. Digitálně
PaedDr. Josef Velfl
2019.12.06
Josef Velfl Datum:
09:59:16 +01'00'
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě a poskytnuté záruky
Název zboží

Počet
kusů/celků
2

Délka
záruky
3 roky

Pevné disky (HDD)
Seagate Enterprise Capacity HDD - 8TB, 3.5", 7200rpm, 256MB, 512e, SAS3,
ST8000NM0075

8

5 let

Montáž serveru, zahoření
Doprava přepravní společností

2
2

Server Supermicro SE826BE1C-R920WB
Soubor složený z komponent:
1x Supermicro CSE-826BE1C-R920WB
1x Supermicro MBD-X11SPW-TF-O
1x Intel Xeon Gold 5215 @ 2.5GHz, 10C/20T, 13.75MB, LGA3647, tray CD8069504214002
1x Supermicro SNK-P0068PS
4x Samsung 32GB DDR4-2933 2Rx4 LP ECC REG DIMM, MEM-DR432LSL01-ER29 - M393A4K40CB2-CVF
1x Supermicro RSC-R2UW-4E8
1x Supermicro RSC-R2UW-E8R-UP
1x Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD
1x Supermicro BTR-TFM8G-LSICVM02 LSI00418
2x Supermicro CBL-SAST-0531

Souhrn množství komponent
Komponenta
PN komponenty
Case
Supermicro CSE-826BE1C-R920WB
Základní deska
Supermicro MBD-X11SPW-TF-O
Procesory
Intel Xeon Gold 5215 @ 2.5GHz, 10C/20T, 13.75MB,
LGA3647, tray - CD8069504214002
Komponenty
Supermicro SNK-P0068PS
Paměť (RAM)
Samsung 32GB DDR4-2933 2Rx4 LP ECC REG DIMM,
MEM-DR432L-SL01-ER29 - M393A4K40CB2-CVF
Stromeček (Riser card)
Supermicro RSC-R2UW-4E8
Stromeček (Riser card)
Supermicro RSC-R2UW-E8R-UP
Řadič
Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD
Řadiče - BBU
Supermicro BTR-TFM8G-LSICVM02 LSI00418
Kabel
Supermicro CBL-SAST-0531
Pevné disky (HDD)
Seagate Enterprise Capacity HDD - 8TB, 3.5", 7200rpm,
256MB, 512e, SAS3, ST8000NM0075
Ostatní položky
Montáž serveru, zahoření
Ostatní položky
Doprava přepravní společností

Množství
2
2
2
2
8
2
2
2
2
4
8
2
2

