
Kupní smlouva č. 21122011_11/2011

uzavřená podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany   

Kupující : ČR - Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1 , 746 22  Opava,
                          Zastoupený ředitelem PhDr. Karlem Müllerem
                          osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

PhDr. Karel Müller
                          IČ: 70979057

DIČ: není plátcem DPH
                          Bankovní spojení : ČNB Ostrava
                          Číslo účtu: 0011939881/0710
                          Telefon: +420553710287  

Prodávající : DATA-INTER spol. s r.o., U Fortny 1, 746 01  Opava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 307

                         Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Karlem Boženkem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Boženek
IČ: 14615754

                         DIČ: CZ14615754
                         Bankovní spojení: Raiffeisen bank,a.s.
                         Číslo účtu: 1025017639/5500
                         Telefon: +420553607500

2.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka hardware a sofware dle přílohy "A".
2.2. Technická, cenová specifikace a délka záruk je uvedena v příloze "A" této 

smlouvy.
2.3. Prodávající se zavazuje dodat a kupující se zavazuje odebrat předmět 

smlouvy a zaplatit kupní cenu.



3.

Čas a místo plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do 3 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami.

3.2. Místo plnění: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem. Za kupujícího je 
pověřen k podpisu dodacího listu Mgr. Pavel Doležal.

4.

Cena a její platba

 Cena za předmět smlouvy činí 739.290,00  Kč bez DPH
DPH 20% činí 147.858,00  Kč

                    cena vč. DPH činí    887.148,00  Kč
a odpovídá příloze "A" této smlouvy.

4.2 Kupující se zavazuje uhradit fakturu za dodávku do 14-ti dnů ode dne podpisu 
dodacího listu.

5.

Přechod vlastnického práva

5.1. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu této smlouvy dnem úhrady 
celé kupní ceny sjednané v této smlouvě.

6.
Odstoupení od smlouvy

6.1 Poruší-li některá ze stran podstatnou povinnost stanovenou v této smlouvě, 
má druhá strana právo od smlouvy odstoupit.

6.2 Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje:
a) ze strany kupujícího:

- prodlení kupujícího v úhradě daňového dokladu delší než 5 dnů.
b) ze strany prodávajícího:

- prodlení v dodávce předmětu smlouvy delší než 5 dnů.



7.
Všeobecná ustanovení

7.1 V případě nedodržení termínu předání dodávky dle článku 3 je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu 
plnění za každý den prodlení.

7.2 Při pozdní úhradě faktury zaplatí kupující sjednaný úrok z prodlení 0,1% z 
ceny předmětu plnění bez DPH za každý den prodlení.

7.3 Všechny případy, které nejsou uvedeny v této smlouvě, popř. jiné sporné 
případy, budou řešeny v souladu s Obchodním zákoníkem.

7.4 Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 
formou dodatku k této dohodě.

7.5 Smlouva byla zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Opavě dne: 21.12.2011 V Opavě          dne: 21.12.2011

Za prodávajícího: Za kupujícího: 




