Kupní smlouva

KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: RCJ-2018-Z281
1.

Smluvní strany

Střední škola André Citroéna, příspěvková organizace
Sídlo:
nám. 9. května 2153/2a
Jednající:
RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
IČ:
00056324
DIČ:
dále jen Odběratel na straně jedné

CZ00056324

a

AUTOCONT a.s.
Sídlo:
Obchodní divize:
Jednající:
Bankovní spojení:
IČ:

Homopolni 3322/34, 702 00 Ostrava
divize MM
Petr Konečný, ředitel RC, na základě plné moci
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
04308697
DIČ:
CZ04308697
spisová značka OR:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka l 1012
dále jen Dodavatel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2079 občanského zákoníku tuto Smlouvu

2.

Všeobecné obchodní podmínky

2.1.

Základní obchodní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem je vymezen všeobecnými obchodními
podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č.l Smlouvy.

2.2.

Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odliŠně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před
ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

3.
3.1.

Definice pojmů

Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, at' už
v singuláru nebo plurálu, jejejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách, případně
v následujících bodech.
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4.
4.1.

Předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli zboží dle Přílohy č. 2 této
Smlouvy.

5.

Termíny plněni, harmonogram dodávky

5.1.

Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předání Předmětu plnění:
Předmět plněni bude dodán v termínu do 14.12.2018.

5.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím
řádné součinnosti Odběratele.

6.

Cena předmětu plnění (kupní cena)

6.1.

Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH ve výši platné ke dni uzavření
Smlouvy. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude DPH účtována podle právních předpisů platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.

6.2.

Celková cena předmětu plnění podle článku 4 je stanovena dohodou a činí

124 617,90 Kč vC. DPH

Cena celkem

cena bez DPH

sazba DPH

Částka DPH

cena včetně DPH

102 990,00 Kč

21%

21 627,90

124 617,90

7.

Platební podmínky

7.1.

Způsob úhrady, splatnost
Úhrada fakturou
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Odběratele na účet Dodavatele. Platba se
uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 14 dnů od vystavení
faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb.
V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je
Odběratel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od
počátku běžet lhůta její splatnosti.

7.2.

Povinnost úhrady
Povinnost Odběratele zaplatit je splněna dnem připsáni příslušné finanční částky na účet Dodavatele.

7.3. Právo a povinnost fakturovat
7.3.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Odběrateli za plnění uvedené
v bodě 4 dnem podepsání dodacího listu.
7.3.2. Dodavateli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskutečnění
zdanitelného plněni. Plnění se považuje za uskutečněné dnem předání zboží.
7.3.3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.3.2. je datum
předání zboží uvedené na dodacím listu.
7.3.4. Faktury budou předávány nebo zasílány následovně:
o originál faktury poštou na adresu sídla Odběratele
o
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8.
8.1.

Zmocněni k jednání

Kontaktní osoby

8.1.1. Kontaktní osoba Dodavatele:

AUTOCONT a.s., Kpt. Jaroše 23, 680 01 Boskovice
8.1.2. Kontaktní osoba Odběratele:

Střední Škola André Citroéna, příspěvková organizace, nám. 9. května 2153/2a,
680 11 Boskovice

8.2. Oprávněné osoby
Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech
smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.
8.2.1. Oprávněné osoby Dodavatele:

AUTOCONT a.s., Sochorova 23, 616 00 Brno

8.2.2. Oprávněné osoby Odběratele:

Střední škola André Citroéna, příspěvková organizace, nám. 9. května 2153/2a,
680 11 Boskovice

8.3.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, nebudeii stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4.

Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

8.5.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou sinhvni stranu
informovat nejpozději do tři (3) dnů.

9.

Místo a způsob plnění

9.1.

Místo plnění
Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem plnění předmětu Smlouvy je adresa sídla
Odběratele.

9.2.

Doprava:
Dopravu zajišt'uje Dodavatel na své náklady.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
10.1. Přechod vlastnického práva předmětu plnění a jeho částí
Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v Příloze č. 2 této Smlouvy, přechází na
Odběratele v okamžiku zaplacení předmětu plnění podle článku 6 této smlouvy.
10.2. Předání předmětu plnění
Předmět plnění bude předán v termínu uvedeném v článku 5 Smlouvy. Předání bude potvrzeno
podpisem dodacího listu.
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10.3. Nebezpečí škody
Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí.
Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů Odběratele, přechází na Odběratele riziko
ztráty, poškozeni či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci
za úČelem dopravy předmětu plnění Odběrateli. AŽ do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění
ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp.
systému, který Odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo
zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí
strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno.

11. Změnové řIzení
l 1.1. Požadavky na změny předmětu plnění, které mají vliv na cenu plnění nebo termíny plnění včetně dílčích,
budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek
se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

12. Práva a povinnosti smluvních stran
12.1. Součinnost smluvních stran
Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.
12.2. Souhlas smluvních stran
Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dle této smlouvy jako
referenčních údajů pro osvědčení odběratele o poskytnuté službě nebo prohlášení dodavatele o
poskytnuté službě. Jako veřejné referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami
sjednaný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní
strany plynoucí z platné NDA smlouvy-

13. Odpovědnost za škodu
13.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících
z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
13.2. Dodavatel neodpovídá za Škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pověřeným
subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Odběratele a v důsledku událostí vyŠŠí moci.
13.3. Dodavatel odpovídá Odběrateli za Škodu způsobenou Odběrateli zaviněným porušením povinností
stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoty plnění podle této Smlouvy.
13.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série
vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohly
vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění podle této
Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně
vzniknout porušením povinnosti Dodavatele.

14. Záruka
14.1. Na dodané plnění dle bodu 4.1 poskytuje Dodavatel záruku v délce 36 měsíců.
14.2. Dodavatel bude poskytovat Odběrateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb
ve smyslu všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v Příloze Č.1 této smlouvy.
14.3. Záruční lhůty touto Sinlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního předání a převzetí
předmětu plněni specifikovaného v Příloze č. 2 této Smlouvy.
14.4. Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je v AUTOCONT a.s.
Adresa: Kounicova 67a, 602 00 Brno
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tel.:
e-mail :
14.5. Dodavatel provede o k;ždém servisním zásahu písemný záznam, který předá Odběrateli a nechá si ho
od něj potvrdit.

15. Prodlení, sankce
15.1. Jestliže je Odběratel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné
nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Odběratele, pak platí
tato ujednání:
15.l.l.je-li Odběratel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je
Dodavatel oprávněn vyúčtovat a Odběratel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.
15.1.2.V případě, že z důvodů na straně Odběratele nedošlo k realizaci předmětu plnění, zavazuje se
odběratel uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 % ze sjednané ceny plnění bez DPH. Tato
smluvní pokuta je započitatelná proti případně poskytnuté záloze.
15.2. V případě, že Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění v termínech dle ČI. 5. této Smlouvy, je
Odběratel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění
bez DPH, ohledně něhož je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto
jinak.

16. Platnost, odstoupeni a zánik smlouvy
16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a končí dnem
splnění závazků obou smluvních stran této Smlouvy.
16.2. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
16.3. Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči druhé
smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručeni
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16.4. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění
nejpozději do i měsíce od skončeni účinnosti Smlouvy odstoupením.
16.5. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:
16.5.l.druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna,
nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě
16.5.2.druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných
předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně)
16.5.3.na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení.
O této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně.

17. Řešení sporů
17.1. jakýkoli právní postuE, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden
u přísluŠného soudu Ceské republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a
občanského soudního řádu sjednávají pro vŠechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné
okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichžjsou k řízení
v prvnin] stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.
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18. Závěrečná ustanovení
l 8.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami, které
tvoří Přílohu č.l této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití
programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona. Pro případ, že by
některé ustanoveni této Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv
spotřebitele, pak se takové ustanovení této Smlouvy pro právní vztah definovaný touto Smlouvou
nepoužije a bude aplikován příslušný právni předpis.
18.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými
písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jedné.
18.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.l - Všeobecné obchodní podmínky
Příloha Č.2 - Technická specifikace
Příloha Č.3 - Plná moc
V Brně dne 7.12.2018

V Boskovicích dne 7.12.2018

R
Petr Konečrý
ředitel RC
na základě plné moci

\

ředitel školy

Střední

André Citroěna Boskovice,
ptíspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 ll Boskovice
(7)
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Příloha Č.1 - Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s.
se sddEm Ftmmrí mr2a4, 0shä®

1.

1.|.

osmt P$Č7U2 cg lČ

Základní ustanoveni

Tyto všeotecm oKhodnl, semnl a z&učn1 podninky (däe jen .VkobecW
podmjmgn ljpľavúi vztahy pIi dQ&vkách ZtX9í a slůeb. tj hardmn - HW,
soNare- SW, spotřební mdenál, pormcrý mdoňäl, Ýhmdni díly. dokumenlae
apod (déle jmpkdmäu plněnň ňrmou AUTOCONT a s., (dák jen .dodawteň
odběmleŮn a jsou závazné pm \/Ešc0fý obchodní stjk s dodavatelem
omm plsemrá uiednári ů%stníků mil pMmsl pkd udamvenlm těchto
všeobemých podmínek
1 2 Signuvánlm přávN závazných akú směřujkích k za|(ggní závazkwém vztahu
meó dodavddem a odbémtdem ve věci dodávky pkdmětu phěnl do&vdelem
akceplujl
Ze ÍeŇh wáje'mý závazkový vztah so bub Hdň reZimem
obča"ského zákoníku Zak2oní $je(havaného 2&zkového mm je údy
podmíněno pňjetim objednávky odtěMek dodwaldem
v pňpadé. kdy je prodej zbdľ (resp. maliujce předMtu phěri) wRdeäM
pmstřHků komuNkxe na dáku lzejMna elekhonický obchod na Inlemdu),
odeslárim objednávky spdřebild poMzuje, že tM seznámen Stěmdo \g®becným|
podmínkami, výadřuje M sothlas sjejich méNm a vŮli řidl se jimi [ň obchodMm styku
3 cbdavatdem
Pro případ, Zd ty nékte% Ldänownl léchlo všeot£cných podmínek ®0 v rozpom s
právními pMpby zakoNujiámi ochranu p'áv
páč sb kkotvé LtdarKyvenÍ
těchto v%cbecných podmínek pm píámi ©ah mal dodawlelem a
nepoůije a bučk aplikwén WMnýprávni pMpis.
1 3 Defink» záklmch pojmů.
MřEbitd je každý čIwěk k1aŕý ňmo Mme své Mn|kde&é Uncdi nebo mimo
rámec samosldného výkonu svého pmláni wavitá smkuvu $ p0chika1elem nebos nim
linakjedlá (vrz § 419 djčarskéhQzákoníku).
je ocbädd, kletý waVrá závazkový vztah s dockvafelem ale POŇUŔ př'edmé¶
plněni s tím Ze jq bude pMlvat p¶emcdz¥azrik. Piijemcehákazrik jo jako ONdel
pMNlu plněni ocb&atalem pBemě zpInomocnb k přmdl pkdmäu $nhí a ke
všem
daš'm
jdnblm
v
sowisicdi
s
poŮNánlm
je pK)dáMaicl pracovník pověřený z©upovánlm dodavalde pii obchodním
ječhári.

2.

21.

2.2
2-3.
24

3.

3.1.

Cena předmětu pďněni

P©Nedwé kalahgy a cenlky vydä'ané dodmlelem, jaků i úslní Mdďonické
informce ä irďořmace poskýwané pmdřednicMm inlemdových www serwů o
cen&h pkdmäu phěh jsou infoma6vnl, ze strany dodavdele nezávazné a
odběiddem ne\lymahate|né. Dodavalel 3í
prá/o uŇrit technické
pammehy, popř i ceny předřNu plnénl bez pMchozhj písemného nmámerd.
Dodavalel modpcMdá za chyby vzriklé při Hsku obcňcdnľch a tecmäčých
maleréů
P1d upřesněnlcery aspeálikace předmětu «něri le ocbémtd ôµámén sivyZádd
cenovou nabídku (dále jen .nabkkaj, p|tZ platnost je 7 ka|erdámkh
dnů ode die vyslwerd, nenŕli uvedeno µnak
Ceny pMmětu plněti wáděné v enwé mbldce na8hmuí Zádré
slůby, pokid není výslowě uMeno jimk. PoZadwek m pekytnutl souvsejldch
služeb jetřeba\/ýs|Qme wěst v objednávce.
Dodavatel předpokládá obvyklé pMiti p%dmé(u phění. jakékdiv specifické
poZ%wky na předNl plnění m. cpenaCri systém, se kMým mé být ŇedMl
plněni prwozwáí\ způscb jeho piipojeni aped.) |8 třeba výslwně uvést v
obpdnávce

Uzavřerú smlouvy

Jedmllřvé obchodri pňpaÓ se uzaMajl na základě pBemých cbjednáíek
odNmlek. zadaných p®ou nebo kcem nebo Qbj0*áwk zekrých
dekfroňckou formou Qmdřdndvím e-mailu nebo inleme(ových www server@.
ve 4immých päpadech téZ na základě Usdnl anebo ldefonicR objedihky
VF|a\MIĹ Qbjedm\/ky obvykle předch&1 cenwá nat(dka dodmtde újinéná m
základě pop|á\ky odběrdde PoWd ned
weckrio jinak, pl0ll pm
závazkoW vztah fň8Zl dodavddom ocbémfelem tyto Weobecné podmínky
Pňslušnéčásb Vše&ecných podninek pldl at do dotN ť»|néhovyp(imbf µáva
zámků mezi docbvddem a ocběMelem Pm cenovou kalkůaci předřNu plnění
plak cery, wedené v plalné Ásemné mbidce dockwdele. nebo ceny
v
okaHiku piijdi objEldmvky.
3.2 objednáka m® obsahoval tytozákladnl nák2ňodi'
-obchodní Krmu Nsp. název) asidlo odbědek vceméte|d0nckéhK) alxového spořni:
je-h odbétakl fµčkou Qsobaj, pak wád" jrNm a přijmeni, bydištěa rristo podnikáni
-osobu. opRvMmu vdaévěci jedmf jrNmm očběmMe, IČO a DiC
Ůe-||
egEdrován jako pláte DPH).
- jodmznač% učení před#lu pln&1 a jeho mncžsM @elné poskytM sowisejkídl
skEebči plněnň. dočkd podmínky (MS10 a lerňn), odpovědnou cboň [to pNdí
pkdmětu
a případné ddši specikké paZEKjwkyna
-veškeré infcrrmce. leklôzlskané o úkamíc\ch. Pou Uchovávárlyv sajiäW s platnými
za(orNCď(é Rpub|iky, naNenlm ÉwDp3kého panamm1lja Rady (EU) 2Cl1%79,
obecné miízeíi o ocmně csobnlch íkkjů (gdpr). lnfomace ozpzwání osobrich
údajů dodavatelem ¢oumkjNnyna imemekyvé adme inww aulcconf aké33.

Ki%kÝm sčmm

Po obcReni objednávky odjěmtele zášle dodavdel odbäddi PoMzeni
objednávky, a to plsenné, faxem či +mailem, Dodavatel je cprávMn pňjmouf i

3.4
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4.

4.f.

8110¶2

AUTOCONT

0bje(há«u doručenw mu po upNljtj Hůty pbtmsti nabídky. Pďwzenl
d)jechá\ky je dodwatd pwmen odesld ocběíatdi nÉpazději dn 2 pmcmich drú
ode ďie donEeni obpdNvky. V pňpadé, že základni Údaih hzsah a
chatakl«shka µdméhj plnHi, dodací a platební podmiNy) v pdvaeri
objediávky vystavené dodamldem souHasl s toMem (bjedná\n4 odběcdele,
pdmuje dodavalel pkänlm mp. odďánlm poMzení objednávky svqi vŮli
[njmoljt Qbjedlá\ku cd&rdele jako závazncu a t(mto okam|kem vzniká
zámovývztah
V pňpodé, že rěklerý z pďadavků uve(kn% v objedmw0 o±ěm1de neřrůže
cbdmtel spůih, zašle odběíddi znwu nabklku s wMonľm mzrých vaňen1
Qblednávky a vyžádá sá darmko
V pňpadě, že v objodŔvce
odbědde jde o nestaMMnl pkdmä µnért vyZáä si dodavald pMd pňjdím
ot)jedlá%slahn|' zákihyva
výši na základě vysdawné ůkhwé fakluíy
w smyslu článku 8 2
podňnek Dcxiad lhůta ljwdená v poNTzen
objemá\ky, začíná běžet po uŕrazenl zábhyobjedmtekm.
Usdanavenl článku 3 3 čtvrtá \Ma, nerd pm dodavalele zámné v pHpodé, Ze
výrobce přelaně vyráběl a dodával pmdůd, který je obsahem předřMtu plněni,
nahmď m novou veízl popř. v%zMm zpŮ3oNm znřěni cenu pruhk1u. V
bkcvvém případě Mo skdečmst dodavdel
sdělí odběrdeh a po
dohoděs rimzašle
poMzenl &jediávky.
V pňpadévě8lchdodávek předmětu Nna)ľ,ä speáfickSch podňnek za rňcM m
být pNni wkdočněno, msp. po(badue-]ilo některý z rastniků mohou úk%stnŕi
wavňl zvl&1ni smowu na pMmä plněni s odkazem m mění těchto
všeobecných podmlnek.

Dodací podmínky

Dodávky pkdŕNu plnbl budou dle doslupmsti pmduktŮ a prwozňch mbiosti
dodavatele
v co nejkratším termínu, ob\Nkk do 1-21 drú, v případě
speciänich pMuk1Ů a msáhle¢lch dodávekdo 38týdnů.
4.2. předpokládaiý tornn plněnf je weden v potvrzed objemá\/ky. Dockívatei múZe
w 4'imEčných případedi temln pIněnl prodoůd.
však neprodleŇ na fulo
zmém Lpcjzomil odbéralele
4.3. Za splnMi temnú plněni se povduje dodád pkdmétu plnění odběrdeli
výdejdm mStě dodavalele, nebo pbedáň povcMým pmcovnikem do&vatde (při
použňi v(e¶ři dopravy dodwalde) v mstě phNnl anetx) předání pkdMlu phěr1
µvrimu lwemkému dcprawi.
4 4 je-li sjechán eotmi o±ér cdbäádem anebo jednbli se o pkdM plnění.
vyžadující instalaa u odběmlek, |8 za splnénl termínu p1Nnl pwaZováno téZ
sdělení ocběddi, Ze předmět plnění je php¢a/en k e]qje(jci. Odklad převzetí
pledmětu pméní či jeM im1akce u ocbädek nemá poté vliv m sp1nénl lwvim
plněŕi.
4.5 NeM4isjednáno jinak, je místem plnénl mušné výdejri místo dodmlek. Poktd
0db&de|pceaájje jiné misdo pIněr1. je llmto mlstem sádlo odbémtek anebo ňsto
NněN, wederé na Qbjedmwe 8 rovněž na pdvrzenl ouemávky.
46. Mákladý spqené s dodáním do jného mda µéní, neZ je výdejní mído
dodadele, nese odběMcL pďa±je4i ocbédd doFra\ju předmětu phěri,
dodavalel M|e chgradenj pkdmětu plněni a údáů na cbj®nhce a pdvrzeni
objednávky zvolí adekvänl zpŮsob dop'avy Pošlcnmi pkpravu. pkpmvni službu
anebo vl&tňĹ
dcdavdele). ,k-li předmW plnění přepravován pode
přeprami± pokynů odbědde, piEcházi na odběmtde ňziko ztáty,
či
mičeri ok®ikem pMáni předřNtu phNni pďtowi přeprajě či pmimu dopmci
za účelom dopravy pNd#lu pNni odNraleli.
4.7. Nepřevezm+li odběrald předtŇt plnění z důvodů leZklch na jeho straně (např.
nenli pŕs pkčkm dokxhulý 1«Mn přítomna ocbémlelem
osoba). nese
cdběrdel räcMyspojenés cpakwarým dcidárímv phé výši.
4.8. Odběrdel je povimn předmět
převzít a neµodleN zkodm!ovd soulad
moésN a typu pMNtu plněnl s dcdaclm lidem nebo výdejkou, pQpř. zjeM
přeµa/nld1 obalůči pmchktŮ
4 9 2@Fli o(běľa|d ŕupors dodaím listem, mbo výdejkw. popř. zjewié pc&ozenf
obalů či pnoduklů, je povnon Ido skutečnod nepmdkně sdäd dodavateli enebo
ckMddi zás||M a pkemN ji uvést na dodacím im nebo výdejce dodawfele,
popř. dodacím iism spedčri slůby.
4 10 Pif zjištérH mzddu v mmžsM a dthu předtNtu plnění či jeho 2iemm poškoenl,
je odRmld povinen Mo vadu nepncdleně eklamwal u cbdavalele, nejpozději
Éak do 2 pmcmlch drŮ od přmní Na pazdéjšl aklamace tohdo typu nemtN
dodamte) bíál zMel.
4.11. Odbädel je pwinen při přwzeti předmäu plněni, pm pnMičke a nblediém
wedeni clo pmcai pruvéd řwnä konlrdu séňwých čísel pNdmělu piem se
záznamem mderým m &deímlšlě, nebo výdojce. Na zNtěN mdHio p(Mnen
ôodatatele. a to mjpozději do 3 pmcovrich drú od převzelí pkdmělu
plněni Dodavatd pdé zajšfĹ opíavu a zaláň nwého dodacfho Idu nebový&jky
do ¶0 pmcovnkh dní. NeupozomHi odběralel na cuzdň \ŔÍäS, pek mdlncd
Séľiwéhj čísla pmáiktu a sériNék) čÍsla mdeciého v dodacím lislě. nebo
Wdepe, je důvodem pm odrrilmtí reWaŕmce
412 Odbäde1 je pii pnodeji hformován o mlSech zpělném sběru poOtéM
eleklmzWzení

5.

5 l.

Stornováni objednávky ocběrdelem

Po pňjdi 0biemá\ky dodawtekm dle äánW 33. ietřeba změnu objechä'kyä její
sdomMni prqednds pňshEným otthcdrimzáslupcem.
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5.Z

Dodavatel jo oprávněn vyúčtovat oôěrab6 storno popkRok až do výšo 50% eny
předměhj plněni anebo její stornované části na pokřyti nákladů účelně
vyna|ož0ľTý¢h v souvkbs6 sb měnou či domovánlm objednávky.

6.

Instalace předmětu plnění

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

7.1.

Půaduj+li odběratd instdaci pkánětu plnění, rosp. vyžadujo4i přoänbt plněni
instalaci u odběratdo, je tato provedena za úplatu, a to obvyklo v okamžiku dodánl
přeáněO plněni anebo v tonninu dohodnutém s pwěi'enou wobou dodavatele.
Odběmtd sq zavazujo do okadiku hstalaco pľedměw pln6nl zajistŔ jeho řádné
ulčxženl způsobem odpwfdajlclm jeho charaktem a hodnotě.
Púaduje-li odběratel hstalaci přeánětu plněni, je povinen v takovém případě
zajisút pňsbup dodavatdem pověřených osob do objeků v nichž má být přeänět
plněni iristabván a vytvořR nezbytné podmínky pru instalaci (zýMna zajistit
odpovldajíci součinnod znalost pňstupových hesd do počítačové sitě, infMmace
o konfiguíaci stávajfclho Ey$tém|j, zálohwáM eň©jlclch dat na dotčóľTých
zaňzenkh apod). Rozsah poánlmk vycházl z běžných zvyklostj a bude upNsnón
pověhnou osobou dodavalela.
Neposkytne-li odběratel dodavateli požaduvanou součinnosL resp. nevytvoň-li
poánlnky pm úsp6šnou instalaci pI'eánětu plněni ve myšiu předchozlho článku,
je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojená s mamou instalací dle
platného cenlku služeb dodavatde. Zůstane-li i nový pokus dodavatde instalovat
pľedmět plnénl u odbératde z důvodů ležldch na stranO odběratak bozvýdedný,
je dodavatel oprávněn provedeni instalaco přeánětu plněni oánilnout. Záveek
dodavatek provést hstalaci předmětu plněnl se považuje za splněný dnan, kdy
opakovaný pokus o imtalaci přo&Mtu plnení u odběrMe zůstal bezvýslodný.
Instalace u odběratdo jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu ti Po Pá mezi 8:00 - 17:00 hod. Je-liz provozdch důvodů na straně odběratele nezbytné
provádět instalaci mino tub dobu. je třeba, aby mnto pcxžadavek byl uvedon na
QbjgdnávcD, msp, poNmnl objodnávky a byl t6dy obsažen vd sjednané ceně.
Púaduje-li odběratel dodatečně hstalaci přeánětu plněni mino standardní
pracovni dobu, dohodnou účastMci tohoto závazkavého vztahu poánlnky tato
instalaca
Mstalace přeánětu phěnl se považuje za ukončenou pňedvedenim, že přislušný
produkt prawjo správně dlo pkdané dokumentaca. nebo jiným dmonstrovánlm
standardního provomlho stavu, s výjInkou mdenou v článku 6.3. O hstalaci
pIbdmětu plněnl u odběmtele bude účasbiky sepsán předávací protokd.

Funkčnost předmětu plnění

Dodavatd modpwfdá za vhodnost přgánetu plnénl k určitému Učdu použiti a za
možnost použM ve stávajlclm sysMu odběrabk, nanHi tob plsemně uvedeno v
Nabídce, PoMzenl objednávky anebo v ýném plsemném ujednánl. Ve spom o
rozsah pojmu obvykló užiú platl výklad podaný datutámlm orgánem dodavatele.
7.2. pdžaduje-li odběrdd instalaci přodmětu plněni v mzponj s obvyklým OMm ambo
ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upazoměn, je dodavatel
oprávněn:
- navrhnout realkwatelný způsob hstalace předmětu plněnl:
- navMnout dopběnl předmětu plnění. popř, provést nezbytná systémová opatření ke
zpmvwněnl plbdmětu plněnl (Upddg-upgrade dňvorů, měna konfiguraci apod)
- instalaci plbáněm plněnl pro nmalizovatdnost odm|mnut
Náklady vynaložené dodavatelem v souvklos6 s řešením tétn situace nese odběratel.
7.3. Nmožncst prwé$t instalaci přeáněW plněni způsobm, který není předem
sjgdnán a
na poMzenl 0bjgdľůyky,
být důvodm pm odšoupmí
od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

8.

8.1.
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8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Platební podmínky a přechod vlastnických práv

Obvyklé platební Wánhky pň dodávkách standardniho sortřnenM dodavatele jsou
platba předm, resp. platba v hotwosti při přodánf předm6b plněni. jůně platební
podmhky jo možné sjednat v ráncov6, resp. kupní mlouvě, podgpsan6
staMámlm zámpcem dodavatele.
V případě, že odběratel objednává nešandardni přednět plnění (např. zakázkově
konňgurace PC, ne$tandamn| kompononty. pMferio či dalSl zaňzonl, popř. SW).
míěe být objednávka odbětatele přijata a poMzena až po sbžení zálohy
odběíatekn ve výši minMálně 30%Z ceny mstandardmho předmětu plněni.
Požaduje-ji odběratd úpravu obvykých platabnlch poánfnok, j8 tkba tyto
projgdnat s obchodMm zástupcem dodavatde a takto sjodnaM poánkiky uvést v
objednávce. Úprava platebních poäninek ľTŮže mít vliv na výši sjednané ceny
plbdměW plnénl.
V případě, ž0 odběratd ned vo lhůtě splabms6 uvedmá na fáktulb vy$tavgné
dodavatelem schopen z jakéhokdiv důvodu provést její ůhEadlj, nebo je v prodlení
s úhradou jakékoli jiné platby vůči dodavateli, je pwhen neprodleně kontaktovat
obchodní odděknl dodavatele a navrhnout anťnu platobnkh podmlmk. NadojdMi
k dohodě o měně pIatobnkh podnNk, je dodavatd oprávněn účtovat odběratdi
mluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den pmdleni ode
dne původní splatnosti závazku až do jeho úphého uhrazeni. Smbvni pokuta je
splatná na základě j8jf fakturacô dodavatelem s tlm, žb uplatněnlm mluvní pokuty
nenl dotčeno píávo dodavate|0 na náhradu škody v pInb výši.
PovMost odběratele uhradit svŮj závazek vůči dodavateli řádně a včas k splněna
datem pňpsáni placené sjednané částky na Účet dodavatele uvedený na faktuře.
V případě, že odběratel reařzuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateh
pňjmový pokladnI doklad 8 mdenlm člsk zálohwé fáktury, mp, faktury, Kb ktuó
sb pňsbšný pňjnový pokladni doklad vztahtge. Faktura. rosp. zálohová fáktura s
wedonfm p|atgbn| poánlnky .v hotovodi" je podkladem pro pm'wdonl platby,
nikoli dokladm q provedeni pldby v hotovosti
Nebezpečí vzniku škody na piédmětu phěni přechází na odběMek okamžikem
jeho přbvzetL s výjimkou mdenou v článku 4.6. podednl věta. Až do UplMho
zaplaenl ceny plnění je přehět plněni ve vla%icM dodavatele, a to i v pňpadě
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8.9.

9.

začlonbnl do systému, ktorý jo majdčom odběMok, resp. systému, který
odběratel využívá. Do doby přechodu vlasMického prhva k přeáněb plněni na
odbbratele, jo jak6koli po$kymutj přeánětu phěnl do zástaNy nebo zňzm
zajištbvadho přowdu práva či jiného závazkovóho vztahu k přgdmětu plněni
odběratelem ve pm spěch hřeb' strany. bez 30Uh|asu dodavatele, vyloučeno, rovněž
za jakékolivz¢iz0nl pkánětu phěnl odpovldá odbératd
Pokud dodavatel oprávněn pro nwaplacenl ceny plněni převzít přodmét plnění
zpět pknává mu odběratel neodvdatelné právo vstupu v obvyklé době přDstor,
v nichž jo předmět plněni wnktbn za účebm odvozml pkchétu plněnl.
NospH4i odbbratd svůj závazek uhradit cenu za pIbánbt plnění včas a v plné
výši. je dodavatel oprávněn přerušit poskytováni plněni, fesp. služeb s předmětem
plněni
(např. záruční servis) až do uhíazeni závazku odběratele v
plné výši včebně $jodnarTý¢h úroků (ponák). resp, mluvnlch pokut za opožděnou
úhradu.

Záruka

9.1. Obsah záruky:
9.1.1, Dodawtel poskyhjje záruku na jednoúivá zbožl a na ostatnl jednotlivé p/eáněty
plnění s výjMkou sw (dálo též jen ZbažUdlb¶ specifikovan6 ve faktulb nobo v jiném
účemŕm dokladu a současně v pňslušném dokladu q dodáni zbožl/dila, ti v dodacím lisbu
nebo výdejce nebo ve výrobním listu PC sestavy nebo v servisním pmtokolu, v nichž jsou
ljved8na sánová čIda dodaného zb@/dlla. Zbožlm nenl sofMra k softwaro dodavatd
pouze převádí uživatelská práva (viz niže). PQ$kymutlm zámky nejsou dotčena práva
spobřebitde jakožto kupujíclho, která se ke koupi věci váži podle zdáMch právních
předpisů.
9.1,2, Dáka záruční doby' zbQl/dlla múZo být pro jodnothv6 díly zbožUdlla stanovena
rozdílně a je vyznačena v dodacím listu nebo výdejce nebo ve výrobním listu PC sestavy
nobo v servisnfm pmtokolu. V těch právnkh vztazlch, na näž so vztahují zvláštni
ustanovenl o prodeji zbažl v obchodě podk občanského zákoníku, činí pIi pfodgji
spnWebniho zboží délka zákonné zámčni doby na zbažl 24 měšců, nestanovi4i
občanský zákonlk vb $pa¢ifický¢h pňpadoch výsbvn6 jinak.
9,1.3. U něktorého zbůl/dlla lze zakoupit mzšlřonl a|kY nobo rozšlknl rozsahu
rašlřený obsah a poáninky záruky se pak iidl též příslušnými mgisbačnimi
podmlnkani (např. nokbooky Toshiba). mp. mluvnlm Ukdnáním d rešfřbnl záruky.
Odchyhá uslanovenl registračnlch pohlnok (dlo regiskačM karty), ř0$p. sm1wnlho
ujednáni d mzšířenl záruky. máji přednost před ustanownimi těchto Všeobecných
podminok, v ostatních ustanovenůch pIati tyto Všeobocné podmínky.
9.1.4. Zákonná záruka: Pli prodeji zboží, na něž so vztahuji zvjáštnl ustanwml o
prodeji zboží v obchodě pode občanského zákoniku, se na pívnich 24měsků z celkwé
doby dodavatelm poskytnuté zámky vztahují uManowni § 2158 až 2174 občanského
zákordku čmšmi ustamwnf o prodeji zbažl v obchodě). Po upýnuU zákonné zámky so
námky odběratele ňdl obsahem Muvni (tzv. prodloužené) záľukY podle těchto
Všeobecných poáninek. Na prodej použRého zboží se zákonná zámka nevztahuje.
Námky odbératdo zd zámky za jakwt v pňpadě prodejů zbožl, na něž sb novztahujl
zvláštni Manownl o prodeji zboží v obchodě podk Qbčanskeho zákonlku, se řidl
obsahem mluvd zámky pode těchto Všeobecných podnimk.
9.1.5. ŽN0tň08l zbožl: Ndze zaměňovat živomost výrobku, ti. dobu, po ktorou při
správn&n užlvánl a ošaWovánl může výrobok vzhkdem Kb svým
danhnu
účelu a rozdilnosti v intenzitě jeho využíváni vydtžeL a äručnl dobu, ve které lze
reklamovat vady výrobku, tj. takov6 vady. ktor6 mají svůj pŮvod vd výrobk. v použitém
materiálu či způsobu zpracovánl.
Za mzpor s kupní či jinou Molnou nelze považovat rekhnace takových p8ranebů,
které nejsou pm daný výrobek LNBdeny vnávodu ani jiná obchodně-Wchnické
dokljnema¢i výrobce či v Umných technických nomách
9.1.6. Smluwl zámka: Smluvní zámka pIati v případě pmdejů zbažl, na něž se
nevztahujl zdáštnl ustamwnl q prodoji zboží v obchodó podb občanského zákonlku a
dák platl pfo dobu dodavatelem poskyMté zámky, ktorá
délku zákonná
2áňjčni doby v případě prodejů zboží, na něž se vztahuji zvláštni ustanoverd o prodeji
zboží v obchodě podlo občamkóho zákonlku (ti. pm dobu tzv. pmdbuženl zámky). Ze
snbvnl zámky i ze zákonn6 odpovuno$tj za vady vzniká odbératdi pqir0 právo ria
bezplatné odsbaněnf vad (práce a materiál), na něž se zárdca vztahuje, a které se
běhen záruční doby na zbaži/dile vyskytnou při dodržeM niže |jvBdený¢h záručních
podmmek: v pňpadě vady naodstmnhhé vzniká odběrateli pouze právo na výměnu
zbú¶dlla za zbožl/dIb steijných paranebů (nebude-h to pro rychlost inwaci je možné
nebo ekommické. pak pammebů lepších). V rámci snksvni zámky bude vada zbožud|a
odstrměna OPľäVQlj.
tO možné či okonmická, pak výměnou 2božudila za
zboží stojného druhu a dgjrlý¢h nebo Iopškh paranobŮ: oprava vadného dllu zbcxZUdlla
může být provedema nahrazenim tohoto dílu stejným dilem a nebude-li mít výrobce či
dodavatel takový díl k dispozici, pak dilem s obdobnými nebo lepšími paranetry tak, aby
byla obnovona fúnkčnost opmvovaMho zbažl/dlla.
9.1 7. Smluvní záruka $0 vztahui0 na vady, ktoré máji svůj půwd ve výrobě,
v použitän mateňálu či způsobu zpracovánl, v montáži nebo instalaci zbožUdňa
provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen phil své závazky vyplývajlci ze mluvní
záruky pqird tehdy, pokud odbbratd nenlv pmdlenl s úhradou cony preánbw plněni.
9.1.8. Zákonná ani mluvní záruka sb nevztahljio na Dpotř0b0n| 2boži/d|]a způsobené
joho obvyklým užlvánlm a
$0 na vady, pro
byla sjgdr|ár|a nižší cena,
dák se nevztahuje na závady způsobené takovm použŘÍm nebo takom instalací, které
jsou v rozpom s návodem k obsluze nebo s podmhikani nakládánl se zbožlďdilem
uvedonými v těchto Všeobmných poánlnkách (& nlžo) nobo vš0Qbe¢nými zásadami,
na závady vzniklé nedodržonim pokynů pro údržbu, pfuwz nebo obduhu výrobkWdňa,
na závady vznikjô nesprávnou pIbprawu a ngsprámm skladovánlm, modbomým mbci
riepňměřeným zacházením: vystavením nepňznivým vnějším vlivům, provozem za jiných
než výrobcem či dodavatelem stanovených poánlnek, resp. za neobvyklých podnlnek;
fýzickým poškozením, na závady vzniklá neodvratnou událostj (ohoň, voda apod.),
povětmQ$tními divy, poškozanlm bleskem nebo okktrosMickým výbojom, na&n6mým
SlrCnkä 2
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m«hanickým opoti'ebmlm, na vady vzniklé použiúm n6$právného nebo vadMho
programnvého vybavenl, použitím jiného než výrobcem zb ožUdila výslovně
dopomčeMho spďebnlho mabriálu (např. jiné f1bž origináln¶ pásky do 6skáron) či
přldušansM. Záruka se r|gmahUj0 na závady vzdkló uživatdm zanesenými
počítačovými viry, insta)ac1 sdtwom nedodaného dodavatelm, neodbomou mstalad
softwaru nebo pňdamých zal¶zenL Pčbdmětm zámčnlho plnění není rovnW běžná
údržba, čištěni a podobné úkony předepsané výmbcem v návodu k obslwo, Zákonná ani
Muvnl zámka se též novztahuje na opotibbení sOUČásŮ zbaži, u nichž výrobce lhútoval
ŽŇUbř1Q$t takov6 součásti, jestliže tato byla pNkročma, a na přirozané opoŮbbmi
$oUčástj při výrobcem dopom&ném užlvánl zbažl (např. válce, rohy, lanpy, gwnové
součású, ňby. pňmzený pokks kapacity akumulátorů lampy projektom apod. Např.
uváděná živohost hnpy projektoru je maůnálnl a může se líšk podle podmlnek, za
kwých jo projektor používán). U lcd dispkjů múZo v pNb6hu užlvánl dojít k výpadh
zobrazovacích bodů (pixelů), který do rozsahu kvalRávM tolerance wedené výrobcem
je obvyklou vlastnosb' daného výrobka
9.1.9 Smbml záruční doba začlná běžot
dno pkvzetl zbožl/dlla odběratelem
Buck-ii zbožl v rámci mluvnl zámky vyměněno, pak vymóriěné zbůVdlb bude mlt
záruční dúu do zbytku piiwdnl mlwrii záruční doby rekknovaného zbožVdHa,
nebudoji výslovně ujednáno jinak.
9.1.10. Do zámčnl dobY sb nepočltá doba od upldněnl opriMěn6 rok|amac0 až do
doby, kdy odběíatd po skončeni opravy byl pwMen zbožl/dib převzít
9.1.11. Smlwnl záruka zaniká
poánlnek pidvozlj mbo noprovádénkn
praviddná běžné uživatdské údržby v souladu s návodem k obduzo, provedením měny
na dodanhn zboži/dile nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do
zbožl/dHa osobou,
k prwodení zásahu nobyia výslovně dodavatdem anocn6na.
Ned0dřžgn[m záručních po&nlnok 2anikai| všochna práva ocběratek, vYplývai[cl zd
mlwnl zámkY.
9.1.12. Sďtware (p'oqranové vy'bawnl)' jo-li preánMom plněnl softwaro, zámka
dodavatek $8 vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost m6dil. Okamžikecn odsbanění
ochranných prvků (Fólie, pečeti. Qtevfen[ obálky apod.) se odběratel (resp. užľvateň stává
oprávněným licenčnkn uživdelem $QftwarQvého produkW a akceptuje licenční ujednáni
nositde aubvských práv, resp. výrobco sďtwaro. Tento přeánět phěnl
vTábt
dodavafdi. Dôdavald neodpovfdá za správnou Hnkci softwarových pmduktů (dále též
SW), ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytcvané nositdem autorských pcáv se
ňdl Iicenčnlm ujednánkn k software,
jo 80UČástj sďtwarového produktu, Zámka na
$QfN¥arové produkty hNcrosoR jo poskytovatdm omezena na 90 dnů od data prudejo vd
myslu licenčnl smlouvy Micmsoft
9.1.13. V pňpadé záruční vady
AUTOCONT, která má za náskdek ztrátu
instalovaného SW, zajsti dodavatd zdama wôdeM do stavu, ve 1cter&n byl odběratdi
předán, tj. $ imtalovaným SW, který byl instalován dodavatelem, resp. výrobcem.
9.1.14. Záruka $8 mvztahuje na případy nefunkčnos6 původnlho výrobcem nebo
dodavatokm instalovaného soRwarového pmduktu, zpŮsoben6 zásahem jiné osoby,
resp. ji způsobeným měnani nastavení. Změnou nastaveni se rozwnl jakákoliv měna
systémových nastaveni výrobcem či dodavatdem hstdovaných soRwamvých produktů
(tzv. OEM softwaro), hstalac8 jiného nebo dodatočnéh0 sďtwmvého produktu,
případně instalace ovladačů pmvedené odběratelem nebo tťeti stranou.
9.1.15. V případě oprav hardwarových závad nebo Úprav předmětu plněni, provedených
jako
(ti nespadajIcich do rozsahu záruky),
činí mluvd zámka na poskymutý matoňál 3 měsko a na provedgnou práci 3 nŇsIcB,
nebudo-li dohodnuto jinak. Služby nespadajlcl do rozsahu zámky po$kytujo dodavaM na
základě mluvního ujednáni aza úplatu.
9.1.16. Na použitý předmět phěnl po$kytuj0 dodavatd $mkNT1| záruku v rozsahu
specňikovan&n v dodaclm |ishj, resp. výdejce.
9.1.17. SpcNebáelské
V případě, kdy prodoj zbožl (rosp. raakzaco předmětu plněnl) jo wkutočněn vilči
spoVebitdi na základě s[!lk!!Lu~!&uimRlmkdnkMnjlLmuusmůkac8
(zePnéna elektroni¢ký Qb¢hod na lntemetu), má spotřebitel píávo odMoupit od
mlouvy vd lhůw umácti dnů od uzavřenl
pokud mu však byly údaje podlo §
1843 až 1845 občanského zákonlku sděleny až po uzavřenl mlouvy, pak vb lhůtě
čtmácú dnů ode dne, kdy mu byly děleny. Spo¶ebřte1 však nemůže odstoupit od mluv
vyjmenovaných v § 1837 občanského zákonlku, kterýrň jsou zejnóna smlouvy na
dodávku počítačových pmgranů, pomšiHi spotibbRd jojich půvdnl obal, smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle piänl spotřebitek nebo pro jeho osobu, smlowy na
dodávku zbaží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách ňnančnlho trhu nezávisle
na vůh dodavable a další mlouvy vyhenované zákonem.
Qznámení spotřebitele q odstwpeni od mlouvy uzavřené na dálku musí být dodava(di
doručeno do skončeni lhůty pm Qdst(jljpenl a dodavateli muš být řádně vráceno
kompbtnl zbožl Úp|nérl|) v původnlm stavu se všmi doklady a dokmentacl, které byly
spotřebiteh dodány. Pm rychlé vyřízení vě¢i je nuUi6 vrátit zboží na dojnou adresu
dodavaWo, kkrá je v dokladech ká zboží wockna jako mlslo, z nôhaž bylo zbožl
kupujiclmu odesláno Důsledkem odstoupenl je povinnost stran vrátit si vše, co podle
mbuvy dostaly, Přimě náklady na vácenl zboží nese spotřebHel. Po odstoupenl a
řádném wácBňl zboží spoWobhhn je dodavatd povinon boz zbytečného odkladu wábl
spotkbiteli částku za zbožl (plnění) zaplacenou. Smlouvu uzavřmou na dálku so
$pDti'ebite|em lze zrušit jen za podnhiek stanovených zákonem.
92. Záruční podmínky:
9.2.1.
Místo a způsob uplatněnl reklanace $0 ňdl čásů 10Reklana&l řád a
Čásů 11.0dsbraněd vad přeaněhj plněnl v zámčnl době těchto Vše0bg¢ných poánlnek,
není-li mlownu sjednáno jinak.
Pň upkbiěM reklmace je vždy nuho píedbžtt (dále viz část 10 Reklmačnl řád):
a) Doklady q zakwponl zbožl (či dodáni dlla), kterými jsou faktura nebo jiný účm
doklad a mjčasně dodacl doklad se sóňovým člslem dodan6ho zb#1/dlla, jj
dodacl list nobo výdojka nebo výrobní list PC sostavy nebo soMsnl pmtokol.
\/SQc&cMctchodd
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b)

V pňpadě zásdkwého
dále přodbžit přopravnl (poštovnO doklad o plbvzeú
zbožVdila.
C) Reklanovanb zbožlldílo,
jo kmpktnf včemě dokimMace, s Mpomšenmi
záručdň nálepkami a dálo pň proäji zbožl, na něž se novztahujl zdáštnf
lj$tanwen| o prodeú zboží v obchodě podle občanského záknnlku, musí být
roklamwané zboZUdlb přodbžmo taká v obalu, ktorý jo půwdnd.
d) Zároveň jo Ueba uvést o jakou vadu jdo, a jak se projwuja
e) V pňpadě zbožl/dila se zak)upen0u mšiřenou zámkou předložit pňslušmu
ruistračnl kanu (např. u služeb AC asistent).
9.2.2 PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ SEZBOŽĹM ČI D|LEM:
· Zboží/dlb je určeno pro provoz pří napájecí síti pdpovldaji¢f technické nomě. v
pmstředí bez výkyvů teplot a dhkosti. Je třeba ho řádně uážwat a provozně zatěžovat
podo předpisu výrobce či dodavaldo (viz návod k obshzo. mp. Ovatokká př1íučka
apod.).
- So zboZiďdllem je riubé nakládat v muladu s návodem k jeho obsluze a dodrZovat
podnlnky provozu a údržby zbQUdlla, Sb zbožkn/dllm je nutné použlvat powe
takový $poW0bn| materiál a pňdušonM, ktoré jsou doporučeny výobcan zbcžl/dlla
(např. tonery, válce, Nkuvé hlavy, inkoustwé carbidge atd.)
- Jakékoli 2ásahy do zboWdila mohou být pmvedeny pqlizb dodavatdem nebo jim
výsbvn6 mocněným subjoktem- V případě pmět'ových médii je nuMé, aby odběrdd (užNabd) v rámci jeho obecné
povMnosb" prevorm škod 2ajištbva| pŇněřenou a obvyklou ochranu dat ZM1zenl pm
ukládáni dat jsou technická zařízeni, jejichž pmchwost jo 0bjgktivmm jevem a má
stochastický ¢harakter. Dodavatel nepřejímá odpovědnost za data na těchto médiích
ubžoná. Dodavdd dopomčuje uživateli prUvBntivm 2álohcyvat doženä data ria
vhodném zaňzení.
- Při předání zbažUdila k opravě se předpQk|ádá, že uživatel zabe2peči| vytvořeni
odpoddajlcl zálohy ulažoných dat i progranů a zabránil jejich možnému zneWití.
Dodavatel neodpovfdá za pňpadnou Ztrábu či poškweM dat a progranů, ktor6 jsou
ubženy na zařizenlch pm jejich ukládád.
- Dndavatd negarantuje plnou slučitehost prodaných počItačů a prčíbčwých součásti s
jinými díly, které pmcovníci dodavdelo nobo jim po®řené osoby neschvälL ani sb SW
aplikacmi, jejichž fúnkčnost nebyla odběratelem výslovně půadována v objednávce.
- Dodavatel negaramje plnou hnkčnost aplikačního SW vb veMch, které nejsou
vhodná (nejsou vytvořony) pro odběmtdem objednaný, rosp. použlvaný oporačrd
syst&n. Za pňpadné závady zpUsobeM omaenou HnkčnosU SW aplikacl, kbré
nesphuji poáninku speciňkovanou v předchozI větě, dodavatel neodpovídá.
· Pokud bude odběratel (uživatd) žádat aby dodavMnainstabval do počKačo pndavné
zařkonl mbo díly, která ň0j$olj přodmNm dodávky dodavatde, múZo být přáni
ndběratde vyhověno, dodavatel však nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy
zboží. která tímto bude způsobena. ani za závady či škody Umto vzniklb, pokud
dodavatd neschváli jojich dučitdnos! s daným počítačem.
9.2.3. PŘI NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI (nebude-li zjištěna oznámmá závada nebo
půjde-h o závadu nospadajld do zámky) je odbbratd povinen před převzdlm zaňzenf
uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testováni podle aktuáhlho platného
conlku seMsnlho stkdiska, které provädl záručnl opravy danbho 2äřf20ňL

10. Reklamační řád

10.1. Odběrae! jo poMnen zajis6t prohlldku pľeáněm plněni cd nojdNo po okamžiku
přechQdu nebezpečl škody na pNánětu plněni (dák .okmik přechodu
nebezpečř) Jestliže odběmtel předmět plněni neprohdédne 8řIŮQ nezařldí, aby
byl prohlédnut v okanžiku pibchodu
múZo uplamit nämky z vad
zjistRelných při této pmNldce, jen když pmkážo, že tyto vady měl přo±nět phěnl již
v okamžiku přechodu nebezpečí.
10.2. Odběratd jo povinen všochny takto zjištěno vady oznámit ihmd dodavateli. Vady,
které mohly být zjišwny později při vyndožonf odborné péčo, je odběratel povMon
aznánit dodavateli nejpozději do konce záručnl dQby.
10.3. Odběmtel je povinen uplaHwat reklanaci NNa PC systémů, servenů
AUTOCONT) předbžanlm pkáněhj phénl a pIsmným unámonlm (popř. faxem
nebo emailm) ůsahujlckn co nejpodrobnějšl spedikaci ägěné vady přeánětu
plněni nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Ml9m reklamace je
provozovna dodavatelem k tmnu určmá, resp. místo, kde byl pdběratdgm
zakoupon přehět plnění (výhradně u pNánětů plněnl zakoljpgných pro vlasbl
poWebu odběratele). Přeánět phěM, zakoupený za účelem ddšlho podeje, je
možné reklamovat jon v pruvaovně dodavatelem k tomu určen6. Na něktorá
zaňzonL která mohou být scmčásU plbánětu plněni, může odběratd uplamit
reklamaci přímo u
záshjpce výrobce. Pokyny aljtDňzovanéh0
zástupce výrobce jsou pMoženy k předměW phěnj. Mišto uplaběni reklmace je
pak určeno aulohovaným 2á$tupcem výrobca
10.4. Při reklamaci přodmětu plněni je odbMatd povinm prokázat zakoupení přbánětu
plněni u dodavatele fakbmu a současně dodacím listem nebo seMsním
protokolem nebo výdejkou (s uvedenhi séňového čida reklamovaného přeänělu
plněni), u PC systänu a servom AUTOCONT je nutno $ fakturou přodbžit výrobni
list PC sestavy.
10.5. V případech reklamace bnkce PC systÉmu a šemrů AUTOCONT lzo uplatňwat
reklamaci u dodavatele ldefonicky na telefonních čislech k lxxnu určených nebo
Q$obně v provozovně dodavatele. Pň rddamaci je třeba nahlásň sériové čislo PC
syst&nu, resp, SBNéřlj (viz výrobni lid PC sostavy nebo typový šťftok na PC,
servom), a dále co Mjpodmbněú popsat chacakter závady a wěst koMaktnl osobu
odběratda Ůmém, tel.. fax). Dodavatol poté zajidl pdsowm| roklanae a po
dohodě s odběratelm podnikne kmky k odstraněni případné vady v $Qu|adu s
ustanoveními odstavce 11. těchto poänínek.
10.6. Z důvodu nMzpečf možného poškcizem předmětu plněnl při přapravb, dodavatM
přijímá k roklimaci polq0 předmbt plněni zabaloný mjlépe v oňginálnlm obalu (za
sima3
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originálnl obal
považovat původní obal od Idgntjckéh0 kusu předněbu plnění,
kde sériové číslo uvedené na obalu lpňpadně odběratelem opravené séňové člsld
jo totožné sb sóriovým člskm raklamovaného pibdmětu plněni). Pokud odběratel
nedodá pMmět plněni v origináhím obalu, dopomwjo se použiti jin6ho vhodného
obalu, který vyhovuje nárokán přepravy daného zboží. V těch právních vztazkh.
na něž $0 mvztahují mášmi uManwenl q
zbäf vobchodó podle
občanského zákonlku, musí být rgk|amovane zbůi předáno k roklanaci
v originálnlm obalu. Dodavatel neN povinen pňmout k vyňzeni reklanace přeänět
p!něn1, nepředá-k jej odběratel $0 všemi swčámi a pňdušensMm.
10.7. V případě
ustanovad článků 10.4.-10.6. odběratdem, převozme
pověkná osoba dodavatele přeánět plněni k vyřízeni reklanace. Pokud není
múné, aby dodavatelem pavěi'ená osoba rozhodla o umáni reklanace na místě,
přodá rekla"novaný pMnět plněnl rekknačMmu oddbkmf dodavatdo. O výsledku
reklamce je odběratel informován způsobm sjednar1m s dodavatelm
(telefonicky, faxem, písemně), a to zpravidla nejpqzděÄ do 1 týdne od převzetí
předmětu phénl k vyňzonl rokhnaco. V případě nutnosti POSOW0M vad zbožl
autoňzovaným zástupem výrobce zajstl dodavatel posowml oprávněnos6
reklmiace zpíavidk do 2 týdnů od pľevzeti přeánětu plněni.

11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době

11.1. OQdavatd je oprávněn kzajištěni zámčnIho servisu použit tktich osob.
11.2. Zámčnl servis na dodavatelem dodané kcmpktnl PC systómy AUTOCONT
(základní jednotka. klávesnice, myš) poskytuje dodavatel standardně dle typu
zařízení. Podmínky nad$úmdardn[ho servisu je nuhé sjednat písemně při
wavhánl zdáštní
smlouvy. jBdnotjivä typy zámčnlho soMsu jsou
poskytovány (zahrnuty v kupní ceně) v závis1osti na moddu poČĹtäČ& Typ soMsu
je ljvedgn v dokladech k zakoupenému přeáněW phěnl. Dodavatel zajištuje
náskdujlcl typy záručnlho sorvisu HW (vyjma závad mlnéných v odstavci 11.6.):
- Ekonomický sorvis (EKONOM): zánjčnf oprava HW závad šd provádí po cobu dobu
zámky v nejbližším seMsnlm středisku dodavatele.
- $tandardnl servis (STANDARD): záruční oprava HW závad se pmvádl v 1. roco v mlstě
indabce a vBdk nákladů na práci a náhradní dlly jsou dodavatokm hmeny i náklady
na cestovné. Po zbytek zánjčnl doby je záruční oprava prováděna v nejbližším
80Ňsnlm stkdisku dodavatMo.
- Spociáhi servis (SPECIÁL): zámčnl oprava HW závad $0 provádí po celou záruční dobu
v místě instatace.
- Jiné sBwĹsni podmínky po8kytuj0 dodavatd odběmtdi na základě zvláštni mbwy.
Dodavatd pmedo na základě objdnávky odběratde zánjčni $owi$ v místě instdace
pieáněbu plněni u odběratek i mino výše vyjnenované případy. V tomb případě
odběratel zavmjje uhradit v hotovosti dodavateli vícenáklady servisniho zásahu fomou
$0M$nlho poplatku za výjad technika ve výši dané platným ceníkem služob
dodavatde.
11,3. Pnováděni záručmhQ servisu v místě instalace u zákazníka je omezeno teritoriálně
ria ůzoml
repubŇlčy.
11.4. Základní jodno&a konkrétMhn PC systému jg defhována výčtem dílů
vyjmenovaných v odstavci základní jednotka ve výrobním listu dané PC sestavy.
Základni jednotka PC systému :$8 zpraädla skládá z těchto dllů: systknová doska
(MB), pruesor (CPU), chladič CPU, paměť' (RAM), CDROM, řádíC FDD a HDD,
graňcká karta (VGA), audio (zvuková karta), slt'ová karta, pevný disk (HDD), Hoppy
mechanika (FDD), napájecl zdroj, skňň PC.
11.5. Výše uvedené podmfnky pmáděnl Umčnlho soMsu v místě instalace u
zákaznlka se vztahují na základnl jedno&u včetně dodavatelem do základnl
jodnotky vostavěných poňfeňl, klávesnici a myš, ktoré spokčně Noľíly proánět
plrŇni dodaný dodavatelem. Podmínky prováděni zámčnlho sôMsu v místě
instalace u Qdběrab|e se nevztahujI např. na SW, monitor, periferie, muŕ&nediáln1
bdlky (křty). zapisovacl mechaniky CD-R/RW. zábhovacl zaňzenl (např. DAT
mechanika magn8tooptjcká z&namQvá zařlzeril apod.) a odběľatg|em přidaná
zaňzenl.
11.6. U závad, jejichž projevy ndze reprodukovat (závady náhodně se vyskyh'jici), j'
doba dágnostiky a opravy vady dána dohodw mozi pověřenými osobani
dodavatdo a odběratek. Neni-fi možné provést odsbaněni takové závady u
odběratele, odstraní dodavatel takovou závadu po povedení přklušných testů v
soMsnlm dibdisku.
11.7. Odběmtel se zavážuje vytvořit dodavatdi nebo jim pověřerNnu subjektu podmlnky
pro zdárné provedení seMsMho zákroku (umcjžnň vship do objekú piisMp k
zanzenl, pAstup do systému, pňtomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky
pro vyňzenl formalit pm
opravy roklamovaM vady nezbytných
11.8. Dodavatel je oprávněn odstoupR od poskytnuté zámky u přeánětu plněni, resp. u
jeho jednotjivých části, zjisU·li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou
nespadajlcl do zámky, nebo zjisU-Ii, ž0 na přeánětu plněnl. resp. jeho čásů byl
zásah osobou neoprávněnou. ti jinou osobou než dodavatelem nebo
osobou jim pověřenou. Odstoupl-K dodavatel od poskytnuté zámky, resp. zjMl·li,
že reklanovaná vada byla nahlášena neopnävněně, je dodavatel oprávněn
požadovat na oDěmteli uhrazenl nákladů, které dodavatdi v $oLM$|ostj s Um
vznikly, a to vd výši db aktuálnlho p|amého conlku dodavatek, resp. servisnlho
sŮodi$ka, které provbdl záwčnl opravy danóho zaňzenl.

12. Licence

12.1. Aubrská práva. jakož i ostatnl jiná pnáva dušovnlho vlastnicM. vztahujícl sb k
sdRwamvým pmduktůn, včetně pňručok, manuálů a dalších dokumentů
distribuovaných spolu se s~ruvmi produkty. nadále näeži pňslušným
·ubjekún jako jei|ch nositeKín a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.
Odbôratdi vzniká pouzo novýhradnl právu soRwimvé produkty užlvaL
12.2. Odběřatd mni oprávněn odshaňovat měnit. zakrývat nebo jakmko|i jiným
způsobem zasahovat do jakýchkoli ador$koprávT1Ĺ¢h, či jiných označod
pňsbšných subjeW umktěných nebo uložených na sdtwamých produktech,
We&±né otchodd podMnky N.'TOCCNT a s pláně Qcl l 92Qiä
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nebo jakékdv jejich části, či dokwnenRaci distribuované spolu so softwarovými
produkty.

13. Odpovědnost

13.1. Dodavatel odpovídá odběrateh za škodu zpikobenou mu zaviněným ponjšenim
povimodl vyptývajlclch pm dodavatdg 2 tohoto závazkov6ho vztahu. Dodavatd
zejnéna neodpovfdá odběratdi za škodu, ktorá mu vznikno v důskdku:
- údřžby předmětu plnění jinou osobou než dodavatdm, či ji pověřeným
$Ubj0ktem:
- nesprávného nebo nead0kvám(ho použNánl přodm6tu phěnl:
- užití předmětu plněni v jiném než dopomčeném pmúeä.
13.2. Ůč8stnicitohoto závazkového vztahu stanovujf, že výš8 předvldatdné škody. která
případně může vzniknout pomšenŕn povinnod dodavatdo a také cdkwá výše
náhrady škody, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plněni,
ohbdn6 něhož došlo ke škodná udábs6, neMi sjgdnána Pná výš8. Dodavatd
neneso odpovědnost za zbátu nebo poškozenl dat odbbíatde, pňpadná
rekonsbukce zhacených nebo znehodnocených dat jde na vrub odběratele.
13.3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatde relevantně
upkmiit jon tohdy, pokud po vzniku škodn6 událos6 uänil voškoN kroky měiijjicf k
minŕnalizaci výše škody a pokud q vzriku škodné událos6 dodavatde bezodkladně
vyrozuměl 8 poskytl mu veškeré vyžádané dokwnenty ke vzniku škodné události
so vztahujlcl.
13.4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovfdajl, vedle pňpadů stanQverlý¢h
pňdušným zákormn, za powšeni závazků způsobené vyššl moci, ti. oko|no$UT1i
nastalýni mzHslo na vůli účastMků, které nobyb možno ani s vyngbžgnm
veškorého možného údi odvrátit mp. jsou 0*kúvně nB0dwautdnou náhodou.

14. Technická a systémová podpora

14.1. Dodavatd posky|ljjô odběmbli technicko-$mmovôu podporu pľedměhj phbnl.
Tab podpora má dvě úrovně:
zajišťujid promUKhopno$t předměb plněni v rozsatu který
odpovídá užiti, pfu které byl přeánět plněni dodán, resp. dodavatekm hstalován.
JBdná sb např. o odštranénl ¢hybový¢h stavů, opravy (nová Wľ20) syswmových
Hadačů a doplňujlcl informace, které nejsou v dodané dokunemci a jsou nezbytné k
užíváni přehěhi plněni. Za základni podpom se nepovažuje zePnéna odstraňováni
chybových stavů, způsobených n08právnolj obduhou anebo vznikých v $01M$[o$tj so
měnou konfigumce zaňzanl a pou8tého opara&Mho $y$témuNo$tř0d| včdně
upgradů, pokud tyto nepmvádl a nedodává dodavabeL Z8 základni podpom se dáki
Mpovažuje podpora nasaenl sysWnu sb 80ftwarovými aplikacemi, ktoré nebyly
dodány a instabvány dodavatokm, pokud mni výslovně
jinak
Nadstandardnl podpora - i'eš[ stavy přecknětu plněni, souvisejld $0 měnami
konfigurace, anebo způsobu užiti odlišně od stavu, pro který byl přoänět plněni dodán.
Jodná sb např. o aněrry (rozšil'ovánl) korTfiguracUreinsta|aci pkdnětu plněni na jinm
místě, ve spojeni s jiným zaňzením anebo jiným operačním systknem, mž který byl
původně hstalován; dák pak o dodávky systémových ovladačů, konzuhaca soNsojlcl
s 0b$|uhou, škoknl obduhy a ©šenf chybových stavů vzniklých y důsledku měn
konňgurace, pokud tyto měny nepcuvádi a nedodává dodavatel. Nadstandardnl
podporu poškytujo dodavatd odběrateli na základě objodnávky.
14.2. Základni podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu záruky bezplatná,
náklady na nadmndardnl podpom ja dodavatd oprávněn účtovat dlo aktuáhlho
¢0níklj sľužob včótně $Quvj$Bjl¢|ch nákladů.
14.3. Na základě požadavku odběratele mQholj být sjednány podmlnky poskytovánl
nadstandardní podpory v rdnci dodávky předměW plněni.
14.4. Po uplym6 záruční doby je veškerá technická a systémová podpora placenou
shůbou Účasbúci tohob závazkovôho vztahu mohou uzavňt smostatnou
mlouvu na poskytovánl pozáručního scMsu nebo technické a systémové
podpory.
14.5. Tochnická a systémwá podpora jg zajišťována prostřadnicMm Hot-Lino,
ekkbonických
AUTOCONT (www). 1ddónických a osobnkh korizubd,
popř. zásahem dodavatdan pověřených osob v místě instalace. Dodavatel je
podb svého uváženl oprávněn zvolit postup, dodačujlcl pm zajištěni cllwého
stavu. Dodavatd přitom plbdpokládá, ž0 odběratelem určená osoba jg schopna
pmvádět alespoň základnl obduhu předmětu phěnl.

15. Compliance smluvní doložka

Každá ze mluvních stran pmhlašuje:
15.1. že so nepodllela, nopodiú mbudo podlht na pácháni bostnó činnosti vd myšiu
zákona č. 41&/2011 Sb., o bestní odpwědnos6 právnických osob a čizenl proti nín, v
platném znění,
15.2. že zavedla a bude řádně čhit náležitá kontmlnl a iná obdobná opatřenl nad
činnosti svých zamóstnancú,
15,3, že učinňa a budô řádně Cink nozbytná opatknf k zamezonl nebo odvrácanl
pňpadných následků spáchaného brestného činu,
15.4. že provedla a bude provádět taková opatřeni, která měla či má provést podle
právnlch, jakožtoi svých vnitřních předpisů,
15.5. Zd z hlodiska
mmi odpovědnos6 právnických osob učinila a bude čhit
všd, co po ni ĺz0 spmvodWě požadovat, zejm. pňjala Etický kodox a zásady Comphana
progwnu.

16. Obecná ustanovení

16.1. Dodavatel jo oprávněn odstoupit od tohoto zámkového vztahu v pňpadě, že
odběratel je v prodleni s úhradou fhančnfch částek dle těchto Všeobecných
podmínek po dobu delšl než 14 dni, Dodavatel je dále Qpfávněn reakovat výhradu
vIasmictvl dle těchto Všeobecných poánlnek.
16.2. Nastan+li $itua¢0 pkdpokládaná v předchcxzfm článku, jsou účastnici tohoto
závazkového vztahu povMni vrátit si všb, co si na joho základě poskytli. a to
smm4
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mjpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dna dom&ní p(%mnéhQ rozhodnuU q
od$toupen|, resp. rozhodnuti o realizaci výhrady v|asb7j¢kého práva.
16.3. Práva a pwinnos6 vyplývajlcl z tohoto závazkováho vztahu se ňdľ českým právnlm
řádm. K
pňpadných sporů určují účadnlci jako pňshjšný věcné pňslušný
soud v Praze.
16.4. ToR těchto Všeobecných podmlmk j0 odběratů zpňstupněn nejpwději s
dodávkou odběnatdm objednaného přoáněb phěd. Za zpňstupněnl
Všeobecných podmínek se považuje i jgjich uveřejněni na webwých stránkách
dodavatdo. Qdběratd je sruzuměn 8 tlm, žb zNakový vztah vzMkajlcl pří
poskytovánl výše uvedených plnění a založený Dkanžlkem akceptaco odběratdem
vystavené objednávky dodavdekm se řidl těmito Všeobecnými podnhkami.

as pldn9 od
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16.5. Účastnlci tohoto závakového vztahu sjohávajl, ž0 mXnml a jiné plsemnosti
budou považovány za doručené též dnem, kdy odešlajkí sbaria obdtžf řádně
admovanou plsmnost vráconou poštovni službou jako mdomEbhou nobo
admsátem odmbutou.
16.6. Na právni jednání a právní vztahy vzniklé před 1. g. 2018 se vzlahujl obchodnl
podmínky, které plňly mezi účaštníky v době jgjich vzniku.
16.7. Tyto
podmínky nabývají pIatnosŮ a účinnosti dne 1. g. 2018 a nahtazujl
v pln&n rozsahu Všeobecné obchodní podmínky společnosti AutoCont CZ a.s. ze
dno 1.4.2017. Tyto
poánlnky jsou ode dne jojich vyhlášenl wořejnény
na lnbmdu, v katalozlch fimy a
zwřojněny též ve všech ächodnlch
pmvuzovnách AUTOCONT as.

mnka6
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Příloha Č.2 - Technická specifikace
C. polo*y

P opis

_H\N-SERVE RY-DEL

P cmerEdge R640 Intel Silver4110/2x32GB RDIMM,
2400MT/S/2x4TB 7.2K ŠATA /2x600GB 10K RPM SAS
2.5in 13Yr PmSuppod
WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16LicNL Acdmc
CoreLic
WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL l'cdmc DvcCAL
Instalace serveru dle požadavku poMávky

80930755
80930757
S04

Množství jedn.

jedn. cena

částka

1 ks

82 000,00

82 000,00

1 ks

5 990,00

5 990,00

50 ks
1 ks

200,00
5 000,00

10 000,00
5 000,00

1a2moo

celkem
Cástka DPH
ZaokrouhlenÍ
Celkem včetně DPH

21 627,90
0,10
124 618JOO

Částky jsou uvedeny v Kč.
Cen vvpmdeÍnÍ na bid cc jsou u edenv bez DP H

PowerEdge R640
PowerEdge R640 Server

l

[210-AKW1J]

3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives and 3PCIe slots, l or 2 CPU

l

[321-BCQF]

No Trusted Platform Module

1

[461-AADZ]

Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/S, 11M Cache, Turbo, HT (85W)
DDR4-2400

l

[338-BLUQ]

No Additional Processor

l

[374-BBBX]

] Standard Heatsink for 165W or less CPU

l

[370DDNM][412-AAIQ]

Performance Optimized

l

[370-AAIP]

2666MT/s RDIMMs

l

[370-ADNU]

32GB RDIMM, 2666MT/S, Dual Rank

2

[370-ADNF]

No Operating System

l

[619-ABVR]

No Media Required

l

[605-BBFN]

C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)

l

[780-BCDS]

PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Minicard

l

[405-AANT]

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2,5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
,
4TB 7.2K RPM ŠATA 6Gbps 512n 3,5in Hot-plug Hard Drive

2

[400-ASGT]

2

[400-ASIE]

Power Saving Dell Active Power Controller

l

[750-AABF]

UEFI BIOS Setting

l

[800-BBDM]

Fresh Air Cooling

l

[384-BBPT]

5 Standard Fans for R640

l

[384-BBPR]

Kupní smlouva
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Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W

l

[450-ADWQ]

Rack Power Cord 2M (C13/Cl4 IDA)

2

[450-AADY]

Riser Config 4, 2xl6 LP

l

[330-BBGY]

iDRAC9 Enterprise with OME Server Configuration Management

l

[385-BBKT][528-BBWT]

Intel Ethernet 1350 QP 1Gb Network Daughter Card

l

[540-BBCB]

LCD Bezel for x4 and X8 chassis

l

[325-BCHG][350-BBJS]

No Quick Sync

l

[350-BBKB]

ReadyRails'" Sliding Rails Without Cable Management Arin

l

[770-BBBC]

1DRAC,factory Random Password

l

[379-BCSF]

iDRAC Group Manager, Enabled

l

[379-BCQV]

No Internal Optical Drive

l

[429-ABBF]

Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Siz'?
RAM)

l

[293-10049]

No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

l

[6314LACK]

PowerEdge R640 Shipping Material for 4 and 10 HDD chassis

l

[340-BYRU]

PowerEdge R640 Shipping EMEA2
,
(English/Slovenian/Slovakian/PolisWCzech/Hungar Greek/Arab)

l

[340-BSZT]

3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

l

[709-13131][709-15014]

3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

l

[865-36815]

No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details)

l

[683-11870]

Not required

l

[888-10066]
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Kupní smlouva
Příloha Č.3 - Plná moc

AUTOCONT
PLNÁ MOC
Zmocnitel:

AUTOCONT a.s,

se sidlem: Hornopolni 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
lČ: 04308697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 11012
zastoupená Martinem Grigarem, předsedou představenstva, třída A a
Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva, třída B
Zmocněnec:

Petr Konečný
funkce: Ředitel RC

trvale bytem: Na Vyhlídce 16, 680 01, Boskovice

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k
·

jednání se třetími stranami, uzavíráni smluv se třetími stranami a přijímáni objednávek učiněných
těmito třetími stranami, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb
Zmocnitele těmto třetím stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a
to v celkové výši plnění do 1 000 000 KČ bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém
případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným souvisejici, zejména přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.3.2020. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního
poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.
Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.
"b.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocněni nebo jeho části další plnou moc.

AUTOCONT a.sl

AUTOCONT a.s.

Martin Grigar,
!
předseda předstaiYstva, třída A

ondřej Matuštík,
člen představenstva, třída B

výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly
Zmocnitele týkajícími se jedriáni za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků
plynoucÍch z porušeni těchtj' p,,,ide1.

Petr Konečný

AU1OCONT a S , IČO 0¶308697, DiC. CZ04308697
Hornopolni 3322/34, 702 CJO Ostrava. Tel.: +420 910 971 111
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