ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako
součást nabídky na realizaci veřejné zakázky „Upgrade SSB 2019“ dle zadávací dokumentace. Obsah
obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde
to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. Tento text (včetně
označení „ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY“) a text označený jako „POKYNY PRO DODAVATELE“
dodavatel při zpracování návrhu smlouvy smaže. Dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové
změny textu.

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany
1. Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba
ve věcech technických:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a.s., 27-7494420217/0100
JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“)
Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541651261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Aleš Staněk, vedoucí oddělení Kybernetické operační centrum
odboru kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541658903
e-mail: stanek.ales@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „Kupující“)
a
2. Název/obch. firma/jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný v:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba
ve věcech technických:
(dále jen „Prodávající“)

[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
telefon: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
telefon: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]

(Kupující a Prodávající společně dále jen jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jen jako „Smluvní
strana“)
POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku
doplní dodavatel požadované údaje.
II.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Upgrade SSB 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Prodávající výslovně prohlašuje, že se
detailně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Jednotlivá ustanovení této smlouvy
a jejich příloh budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
2. Účelem této smlouvy je zajistit upgrade systému pro ukládání logů v rámci Kybernetického
operačního centra Jihomoravského kraje.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů
(např. změnu sídla či kontaktní osoby) oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně. Při
změně dotčených údajů včetně změny bankovního spojení není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
4. Prodávající výslovně prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této
smlouvy a že disponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu této smlouvy.
5. Prodávající výslovně prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
ani základní lidská práva.
III.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá 2 ks serverů blíže specifikovaných
v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace (dále jen „Předmět koupě“) a umožní Kupujícímu
k Předmětu koupě nabýt vlastnické právo.
2. Závazek Prodávajícího odevzdat Předmět koupě zahrnuje také:
a. ověření funkčnosti Předmětu plnění,
b. poskytnutí licencí k Předmětu plnění,
c. předání veškerých dokladů, které jsou potřeba k řádnému převzetí a užívání Předmětu
koupě, zejména návodů (dále jen „Doklady“),
d. seznámení Kupujícího s obsluhou a možnostmi využívání (funkcionalitami) Předmětu
koupě.
Cena za uvedené činnosti je součástí Kupní ceny.
3. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání smlouvy jako nezbytný
a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, přistupují
k nim Smluvní strany tak, jako by ve smlouvě výslovně uvedeny byly. Prodávající je tak povinen tyto
dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je do Kupní ceny zahrnuta.
4. Prodávající prohlašuje, že:
a. je či v čase odevzdání Předmětu koupě bude jeho výlučným vlastníkem,
b. Předmět koupě je nový, tzn. nikoli dříve použitý, a to ani repasovaný,
c. Předmět koupě odpovídá této smlouvě, tj. že má vlastnosti, které si Smluvní strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Předmětu
koupě popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na
základě reklamy jimi prováděné, že Předmět koupě bude plnit účel, který vyplývá
z této smlouvy, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Předmět
koupě tohoto druhu obvykle užívá, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že
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Předmět koupě nebude mít žádné vady, a to ani právní, a má-li být Předmětem koupě
více věcí, že je odevzdá v odpovídajícím množství.
5. Kupující se touto smlouvou zavazuje, že Předmět koupě dodaný bez zjevných vad převezme a zaplatí
za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
IV.
Licence
1. Prodávající poskytuje Kupujícímu podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku ve spojení s příslušnými
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„Licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude
chráněno autorským právem.
2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Předmětnému koupě, tak, aby
byl Kupující schopen Předmět koupě plně užívat. Prodávající prohlašuje, že předmětné plnění je
vytvořeno jeho autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout
Kupujícímu Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu
dle této smlouvy.
3. Cena za poskytnutí Licence je součástí Kupní ceny.
V.
Místo, doba a způsob odevzdání Předmětu koupě
1. Místem odevzdání Předmětu koupě je budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno (dále jen „Místo plnění“).
2. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu celý Předmět koupě včetně Dokladů nejpozději do 70
dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
3. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem plánovaného odevzdání Předmětu koupě oznámí
Kupujícímu, že Předmět koupě je připraven k odevzdání a dohodne s ním technické podrobnosti
dodávky.
4. Závazek Prodávajícího odevzdat Předmět koupě řádně a včas je splněn odevzdáním bezvadného
Předmětu koupě Kupujícímu a provedením veškerých činností souvisejících s dodáním Předmětu
koupě dle čl. III odst. 2 této smlouvy ve lhůtě dle čl. V odst. 2 této smlouvy.
5. Kupující při převzetí Předmětu koupě provede kontrolu:
a. zjevných jakostních vlastností Předmětu koupě,
b. dokladů dodaných s Předmětem koupě.
6. V případě zjištění zjevných vad Předmětu koupě může Kupující odmítnout jeho převzetí.
7. O odevzdání a převzetí Předmětu koupě, případně o odmítnutí převzetí Předmětu koupě, vyhotoví
Prodávající protokol (dále jen „Protokol“). Protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran.
VI.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na Předmětu koupě
1. Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě jeho převzetím v Místě plnění; v témže
okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Předmětu koupě.
VII.
Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího
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1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět koupě
a. řádně a včas,
b. plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými
k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím,
c. se sjednaným počtem licencí,
d. odpovídající platným technickým normám, obecně závazným právním předpisům
a předpisům výrobce.
2. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazků
vyplývajících z této smlouvy, zejména převzít Předmět koupě, pokud nevykazuje zjevné vady
a splňuje požadavky stanovené touto smlouvou.
VIII.
Kupní cena
1. Kupní cena Předmětu koupě se sjednává ve výši [doplní dodavatel] Kč bez DPH (dále jen „Kupní
cena“).
POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky doplní dodavatel požadovaný údaj o ceně.
2. Prodávající je oprávněn ke Kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, kterým je den převzetí Předmětu koupě Kupujícím.
3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů spojených
s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, rizik a zisku, přičemž může být měněna pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů majících na ni prokazatelný vliv.
IX.
Platební podmínky
1. Úhrada Kupní ceny bude provedena jednorázově po řádném odevzdání celého Předmětu koupě.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu Kupní ceny bude faktura (daňový doklad), kterou je Prodávající oprávněn
vystavit po řádném odevzdání celého Předmětu koupě. Přílohou faktury bude kopie Protokolu
vyhotoveného a podepsaného v souladu s čl. V. odst. 7 této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
4. Úhradou Kupní ceny se rozumí den, kdy je příslušná částka odeslána z účtu Kupujícího.
5. Faktura musí mít veškeré náležitosti požadované zákonem a touto smlouvou. Kupující si vyhrazuje
právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury tuto fakturu vrátit, pokud nebude obsahovat
náležitosti dle předchozí věty nebo pokud bude obsahovat nesprávné údaje. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude
opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Prodávající prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nebude moct DPH
zaplatit, a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, a že nezkrátí DPH
nebo nevyláká daňovou výhodu.
X.
Záruka za jakost
Záruka za jakost
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1. Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě si shodu se smlouvou udrží a že práva z vad lze
uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že jako vadu lze v záruční
době uplatnit jakékoli vady, které Předmět koupě má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly
před či po převzetí Předmětu koupě Kupujícím, a to i v případě vad zjevných, nebo kdy je Kupující
měl či mohl zjistit, nebo kdy je zjistil.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců. Je-li výrobcem věci tvořící Předmět koupě
poskytována záruka za jakost po dobu delší, poskytne Prodávající na tuto věc záruku v délce shodné
s výrobcem. Záruční doba je počítána od převzetí Předmětu koupě.
Reklamace vad Předmětu koupě v záruční době
3. Práva z vad Kupující uplatní u Prodávajícího kdykoli po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen
„Reklamace“) u kontaktní osoby Prodávajícího uvedené v záhlaví smlouvy nebo jiného vhodného
zástupce Prodávajícího. I Reklamace odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za
včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921 odst. 2, § 2111 ani § 2112
Občanského zákoníku se nepoužijí.
4. V Reklamaci Kupující uvede alespoň:
a. popis vady Předmětu koupě nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
b. jaká práva v souvislosti s vadou Předmětu koupě uplatňuje.
5. Neuvede-li Kupující, jaká práva v souvislosti s vadou Předmětu koupě uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy Předmětu koupě, příp. dodání nového Předmětu koupě (jeho části) bez
vad, není-li vada Předmětu koupě (jeho části) opravou odstranitelná.
Práva Kupujícího
6. Neodpovídá-li Předmět koupě smlouvě, má Kupující zejména právo:
a. na odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části Předmětu
koupě, může Kupující požadovat jen výměnu této části,
b. odstranění vady opravou Předmětu koupě, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
c. odstranění vady dodáním chybějící části Předmětu koupě,
d. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
e. odstoupení od této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit
a uplatnit kombinaci těchto práv.
Uspokojení práv z vad v záruční době
8. Prodávající se zavazuje prověřit Reklamaci a do 3 dnů ode dne obdržení Reklamace oznámit
Kupujícímu, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že
Reklamaci uznává a že zvolené právo z vad uspokojí.
9. V případě, že Kupující zvolí právo na odstranění vady, pak je Prodávající povinen vadu odstranit,
i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak. V takovém
případě Prodávající Kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Kupujícího.
10.V případě, že Kupující zvolí právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí Kupující od Kupní ceny. Smluvní strany mají za to, že za přiměřenou se výše slevy
z Kupní ceny považuje tehdy, odpovídá-li poklesu hodnoty Předmětu koupě z důvodu výskytu
reklamované vady oproti hodnotě Předmětu koupě bez této vady. Částku odpovídající požadované
slevě z Kupní ceny se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení
Reklamace.
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11.V případě, že Kupující zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem
obdržení Reklamace.
12.Pokud Prodávající Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem,
který obstará Kupující. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako
oprávněná, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad vzniká i
v tomto případě dnem obdržení Reklamace Prodávajícím. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval
neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na
odstranění vady.
Lhůta na odstranění vad
13.Prodávající se zavazuje započít s odstraňováním reklamované vady bezodkladně, nejpozději však do
5 pracovních dnů po obdržení Reklamace. Prodávající se zavazuje odstranit reklamovanou vadu
bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po obdržení Reklamace, nebude-li mezi Kupujícím
a Prodávajícím dohodnuto jinak.
Součinnost Smluvních stran
14.Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad Předmětu koupě veškerou
potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny.
Stavení záruční doby
15.Záruční doba vadné části Předmětu koupě neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění
vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z Kupní ceny.
Prodlení Prodávajícího s odstraněním vad
16.V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Prodávající
odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady
vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
17.Uplatnění práv z vad v záruční době Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností
Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího
Prodávajícímu, příp. jiné osobě; Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění těchto práv.
18.Prodávající akceptuje právo Kupujícího provádět bez přítomnosti zástupce Prodávajícího běžné
zásahy do dodaného zboží, a to v souladu s jeho účelem nebo příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl Kupující obeznámen. Toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na záruku dle této smlouvy.
19.Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
XI.
Sankce
1. Neodevzdá-li Prodávající Kupujícímu Předmět koupě ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy,
je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny bez DPH uvedené v čl. VIII
odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud Prodávající neodstraní vadu Předmětu koupě ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 13 této smlouvy,
je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny bez DPH uvedené v čl. VIII
odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
3. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednávají Smluvní strany smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne,
kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo
úroku z prodlení včetně jejich vyčíslení.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
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XII.
Zánik smlouvy
1. Tato smlouva zaniká:
a. písemnou dohodou Smluvních stran,
b. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní
stranou s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:


neodevzdání Předmětu koupě Kupujícímu ve stanovené době plnění,



pokud má Předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá
vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,



výskyt více jak 3 stejných vad Předmětu koupě v průběhu záruční doby anebo
výskyt více jak 6 různých vad Předmětu koupě v průběhu záruční doby,



nedodržení smluvních ujednání o záruce,



neuhrazení kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě Prodávajícího k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení první výzvy.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
b. podá-li Prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
5. Kupující může od smlouvy odstoupit částečně, a to ohledně těch částí plnění, kterých se důvod
odstoupení týká.
XIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti Smluvních stran v této smlouvě neupravené a z této smlouvy vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se nepoužije. To
znamená, že Smluvní strany vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou.
3. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
4. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva.
5. Obě Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této
smlouvy, nad rámec svých zákonných povinností.
6. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných
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právních předpisů, zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o registru smluv“), a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
8. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že žádost o uveřejnění smlouvy v registru smluv podá Kupující.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného.
10.Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou Smluvních stran, a to
pouze formou písemných a postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami, není-li ve smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak.
11.Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.
12.Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
13.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení
smlouvy obdrží Kupující, jedno vyhotovení obdrží Prodávající.
14.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a po přečtení
prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu
s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.
Kupující:

Prodávající:

V Brně dne ……..…….

V ……..……. dne ………..….

___________________________________
Jihomoravský kraj
JUDr. Roman Heinz, Ph.D., ředitel Krajského
úřadu Jihomoravského kraje

___________________________________
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]

POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky doplní dodavatel název, obchodní firmu nebo
jméno a příjmení dodavatele, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele – právnickou
osobu a její vztah k dodavateli – právnické osobě včetně informace o oprávnění této osoby jednat za
dodavatele.
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Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická specifikace
POKYNY PRO DODAVATELE: Na tomto místě bude dodavatelem při podání nabídky na veřejnou
zakázku doplněna technická specifikace, která bude splňovat požadavky zadavatele dle části II.
zadávací dokumentace – Technických podmínek.

9

