
Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl . zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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ELVIA spol. s r.o. 
Česká republika -
Nejliyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Poděbradská 51, Praha 9 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 19800 PSČ 17004 
Zastoupena Ing. Jiří Balcar Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem 
Funkce 

jednatel 
Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy 
IČ 44269277 IČ 49370227 
DiČ CZ44269277 DiČ není plátce DPH 
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl 
vOR C, vložka 5471 
Kontaktní osobaly 

Jan Jadrný 
Kontaktní Ing. Jaroslav Kužel 
osobaly 

Funkce obchodní oddělení Funkce referent oddělení správy majetku 
Tel. 220311100 Tel. 233045 207, 602 688 252 
E-mail jan.jadrny@elvia.cz E-mail Ja roslav. Ku zel@nku.cz 
Fax 220311115 Fax 233044207 
Bank. spojení Sberbank CZ, 4200510847/6800 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 2 ks televizorů, 2 ks audio systémů a 5 ks projektorů 

(dále "zaříze ní") podle specifikace uvedené v příloze č. 1 "Na bídka" prodávajícím kupujícímu 
včetně dopravy a zajištění záručních oprava servisu po dobu záruky v délce 24 měsíců. Příloha Č. 1 

"Nabídka" tvoří nedílnou součást této smlouvy (dokument je stažen ze-tržiště Tendermarket, ID 
zakázky T004/15V 100039833. 

2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle 

článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy. 

II . Doba plnění 
3. Termín kompletní dodávky zařízení včetně jejich dopravy, tj . termín splnění předmětu této 

smlouvy je nejpozději do 4 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodaného zařízeni. 

5. 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 zařízeni. 
Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. 



III . Místo plnění 
Místem plnění pro dodání zařízení je sídlo kupujícího (dále jen "budova"). Budova je zároveň i místem 
případného předání zařízení do opravy a opětovného dodání zařízení po opravě. 

IV. Cena 
1. Celková kupní cena za dodávku zařízení ve výši 456.291,- Kč vč. DPH podle cenové nabídky 

prodávajícího ze dne 29. 10. 2015 je stanovena jako nejvýše přípustná , zahrnující veškeré náklady 
s dodávkou zařízení spojené včetně dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 29. 10. 2015 tvoří přílohu Č . 2 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

V. Platební podmínky 
1. Kupní cena za dodávku zařízení 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 prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále čís lo smlouvy kupujícího. 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku zařízení 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 zařízení smluvní strany 

sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1000 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. 

VII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
1. Vlastnické právo k zařízení nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající 

kontaktní osobou kupujícího. 

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

VIII. Záruka za jakost 
1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj . dodávku zařízení záruku za jakost po 

dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky zařízení. 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 
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prodávajícímu panu Janu Jadrnému, Poděbradská 51, 198 00 Praha 9, jan.jadrny@elvia .cz, 
tel. 220 311100. 

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

4. Reklamované vady na dodaném zařízení se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez 
zbytečného odkladu po obdržení reklamace, "nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Bude-Ii to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena 

odstraněním vady opravou, jinak bude vadné zařízení prodávajícím vyměněno za stejné, nové, 
nepoužité zařízení 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 výpočetní techniky a 
elektrotechniky, na kterém se obě smluvní stany předem dohodnou. 

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj . na kompletní dodávku kusů zařízení o dobu vyřizování 
reklamace. 

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. 

IX. 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 kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku 
zařízení překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

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

X. Závěrečná ujednání 
L Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým i obecně závaznými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem . 

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a všech jejích příloh na 
internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti. 

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. 

3 



Přílohy : 

Příloha Č. 1- Nabídka 
Příloha Č. 2 - Cenová nabídka 

jtl/.tft/J 

Ing. Vladimír Sloup 
ředl el odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Praze dne ) 0 ·t\A . 2.,,~~ 

Ing. Jiří Balcar 
jednatel 

ELVIA spol. s r.o. 
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Příloha č. 2 
Cenová nabídka 

Nabídka ELVIA spol. s r.o. 22.10.2015 

Produkt Model Ks Cena bez DPH I kus Cena bez DPH 

audiosystém Panasonic SC-PMX-5EG 2 4100,00 Kč 8200,00 Kč 

televizor SONY KDL-40W705C 2 10700,00 Kč 21400,00 Kč 

dataprojektor CASIO )(J-A257 1 32500,00 Kč 32500,00 Kč 

dataprojektor SONY VPL-SW630 1 24600,00 Kč 24600,00 Kč 

dataprojektor OPTOMA WU515 1 67700,00 Kč 67700,00 Kč 

dataprojektor OPTOMA WU515 1 67700,00 Kč 67700,00 Kč 

dataprojektor CANON WUX6000+RS-IL05WZ 1 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 377 100,00 Kč 

DPH 21 % 79191,00 Kč 

Cena celkem s DPH 456 291,00 Kč 


