
Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Prodávající Kupující 
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Datok, s.r.o. 
Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Slovanské náměstí 2237/1, Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
Brno 

PSČ 61200 PS~ 17004 
Zastoupena Josefem Barákem Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

jednatelem 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 

~ 25561073 le 49370227 
Dle CZ25561073 Dle není plátce DPH 
Zapsaná U Krajského soudu v Brně 
vOR oddíl C, vložka 334 41 
Kontaktní 

I. Baráková 
Kontaktní Zuzana Havelíková 

osoba/y osoba/y 
Funkce manažerka 

Funkce referent oddělení správy 
majetku 

Tel. 534009551 Tel. 233045171,702207909 
[ -mail ibarakova@datok.cz E-mail zuzana.havelikova@nku.cz 
Fax Fax 233044251 
Bank. spojení 206105983/0600 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 5 ks lednic malých, 3 ks lednic středních, 1 ks lednice 
vyšší a 2 ks lednic malých monoklimatických, prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a 
odstraňování záručních vad po dobu záruky v délce 24 měsíců . 

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané elektrospotřebiče převzít a zaplatit prodávajícímu kupní 
cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy. 

ll. 
Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky elektrospotřebičů v místě plnění, tj. termín splnění předmětu této 
smlouvy je nejpozději do 10. 12.2017. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodaných elektrospotřebičů . 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 



v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky 
elektrospotřebičů. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby 
prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

III. 
Místo plnění 

Místem plnění pro dodání 9 ks elektrospotřebičů je sídlo NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7 a pro dodání 2 ks 
elektrospotřebičů (monoklimatické chladničky) je Školicí středisko NKÚ Přestavlky, Slapy nad Vltavou 
288 (dále jen "budovy"). Budovy jsou zároveň i místem případného předání spotřebičů do opravy a 
opětovného dodání spotřebičů po opravě . 

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za dodávku 5 ks lednic malých, 3 ks lednic středních , 1 ks lednice vyšší a 2 ks 
lednic malých monoklimatických ve výši 66801,56 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího 
(tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
s dodávkou elektrospotřebičů spojené včetně dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí . 

V. 
Platební podmínky 

1. Celková kupní cena za dodávku 5 ks lednic malých, 3 ks lednic středních , 1 ks lednice vyšší a 2 ks 
lednic malých monoklimatických bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této 
smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací 
protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran. 

2. Faktura vystavená prodávaj ícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví) . 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku elektrospotřebičů je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne 
doručení faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. 

4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

VI. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj . dodávkou elektrospotřebičů, smluvní 
strany sjednávaj í slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 
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VII. 
Podmínky dodávky elektrospotřebičů 

1. Kupuj ící umoznl prodávajícímu přístup na určené místo plnění v budovách a dále poskytne 
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla na parkovišti před budovami. 

2. Kupující umožní prodávajícímu užívání sociálního zařízení. 

3. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a obecně závazné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, 
ekologické předp isy a rovněž bezpečnostní , protipožární a případně další vnitřní předpisy 
kupujícího, se kterými bude kupujícím seznámen. 

4. Prodávající je povinen ve všech prostorách (tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách 
v budovách) a na prostranství (tzn . v bezprostředním okolí budova na parkovišti před budovami) 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při plnění předmětu této smlouvy. 

VIII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k elektrospotřebičům nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu 
přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

2. Nebezpečí škody na elektrospotřebičích přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním 
předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

IX. 
Záruka za jakost 

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj . kompletní dodávku elektrospotřebičů 
záruku za jakost po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky elektrospotřebičů. Záruční doba 
počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních 
stran. 

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na adresu: Slovanské náměstí 2237/1, Brno, 612 OO.e-mail: ibarakova@datok.cz. 
tel.:534009551 . 

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. 

4. Reklamované vady na dodaných elektrospotřebičích se prodávající zavazuje odstranit bezplatně 
bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 30 dnů . 

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 
odstraněním vady opravou, jinak bude vadný elektrospotřebič prodávajícím vyměněn za stejný, 
nový, nepoužitý elektrospotřebič bez vad. Nebude-Ii ani tento způsob odstranění vady možný, 
poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo 
důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru elektro, na kterém se obě 
smluvní stany předem dohodnou. 
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6. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace vadného spotřebiče . 

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou. 

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady 
jinou odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky 
za jakost. 

X. 
Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzniKlou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě porušením 
zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů . 

2. Prodávaj ící se zavazuje, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupuj ící 
a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, 
přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady do škody 
a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě . 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech : 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této 
smlouvy překračující 14 dní. 

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupuj ícího s úhradou kupní ceny za dodávku 
elektrospotřebičů překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté kupuj ícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně . 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových 
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti. 
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3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne 
27 -11- 2017 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší kOl1lroiní úhu.! 
Jankovcova 2 

170 04 Praha 7 
(2) 
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'j " S.r.o. 

Skácelova 2, 61200 Bmo 
. 'ob.: (+420) 603 778611, 603425 861 

o "''''''?d: :/i 
prodávající 

Josef Barák 

jednatel 

Datok, s.r.o. 



TABULKA NABíOKOVÁ CENA Příloha Č. 1 

Označení výrobku Parametry Místo dodán í 
Cena 1 ks 

Počet ks 
vč . DPH * 

lednice nízká s mrazákem Electrolux ERT1501FOW příloha Č. 2 6579,74 Kč 5 
NKÚ 

lednice střední s mrazákem Zanussi ZRA17800W příloha Č . 3 Jankovcova 2 5479,00 Kč 3 
17004 Praha 7 

lednice vyšší s mrazákem Electrolux ERF2404FOW příloha Č . 4 7450,21 Kč 1 

ŠS NKÚ 

lednice nízká monoklimatická Candy CCTLS 544 WH bílá příloha Č. 5 
Přestavlky, 

5007,83 Kč 2 
25208 Slapy 

n.Vltavou 288 

Celková nabídková cena* 

* vyplňují se skutečné prodejní ceny včetně dopravy, manipulace a odvozu obalového materiálu; plátce DPH vyplňuje ceny vč. DPH, neplátce DPH vyplňuje ceny vč . DPH, 

tzn. plátce i neplátce DPH doplňují cenu do stejného sloupce v tabu lce (buňky D4, D5, D6 a D7) . 

UPOZORNĚNí 
Účastník nesmí v tabulce nic měn it (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat) . 

Účastn ík pouze doplní své nabídkové ceny do přislušných buněk . 

Celkovou nabídkovou cenu ze zažluceného políčka FS účastník doplní do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH". 

Celkovou nabídkovou cenu doplňují do tohoto po l íčka "Nabídková cena s DPH" i neplátci DPH. 

V Brně dne 14. 11. 2017 

< doplňte místo> 

Josef Barák, jednatel 
< podepište> 

'-

< doplňte jméno/jména osoby/osob oprávněné/ých jednat jménem či za účastníka> 

Cena za x kusů 

vč . DPH * 

32898,69 

16437,003 

7450,212 

10015,654 

66 801,56 Kč 
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