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E-mail ibarakova@datok.cz E-mail Jaroslav.Kuzel@nku.cz 
Fax Fax 233044207 
Bank. spojení 206105983/0600 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 1 ks těla digitální zrcadlovky Nikon D750 tělo bez 
objektivu, 3 ks objektivů Nikon NIKKOR 85mm f/1 .8 G AF-S FX, Nikon NIKKOR 16-35MM F4G ED 
AF-S VR, SIGMA 35/1,4 DG HSM Art Nikon a 1 ks externího blesku Nikon SB-5000 externí blesk 
(záblesková jednotka) (dále fotovýbava) splňující parametry uvedené v příloze č . 1 prodávajícím 
kupujícímu včetně dopravy a zajištění záručních oprava servisu po dobu záruky v délce 24 měsíců . 

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

II. 
Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky fotovýbavy včetně její dopravy, tj . termín splnění předmětu této smlouvy 
je nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas 
dodané fotovýbavy. 

3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky fotovýbavy. 



Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

III. 
Místo plnění 

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

IV. 
Cena 

1. Celková kupní cena za dodávku fotovýbavy ve výši 150.741 ,80 Kč vč . DPH podle cenové nabídky 
prodávajícího ze dne 23. 8. 2016 je stanovena jako nejvýše př ípustná , zahrnující veškeré náklady 
s dodávkou fotovýbavy spojené včetně dopravy a záruky za jakost. 

2. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 23. 8. 2016 tvoří přílohu č . 2 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí . 

V. 
Platební podmínky 

1. Kupní cena za dodávku fotovýbavy 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 smluvn ích stran. 

2. Faktura vystavená prodávaj ícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího. 

3. Splatnost kupní ceny za dodávku fotovýbavy 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 fotovýbavy smluvní strany 
sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

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

VII. 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

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

2. Nebezpečí škody na fotovýbavě přechází z prodávajícího na kupuj ícího podepsáním předávacího 
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protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího. 

VIII. 
Záruka za jakost 

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

2. Prodávající garantuje řádnou funkčnost a kompatibilitu objektivů a externího blesku s tělem 
fotoaparátu . Pokud některý objektiv nebo externí blesk nebude s tělem fotoaparátu kompatibilní a 
funkční, bude tento kus považován za vadný a bude vyměněn za jiný kus totožného typu, který tuto 
kompatibilitu a funkčnost bude splňovat. 

3. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu Datok, s.r.o, Slovanské náměstí 2237/1, Brno, 612 00, e-mail : ibarakova@datok.cz. 
tel. 603778611, oprávněná osoba pro vyřizování reklamace: Ivana Baráková. 

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

5. Reklamované vady na dodané fotovýbavě se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez 
zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

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

odstraněním vady opravou, jinak bude vadný kus fotovýbavy prodávajícím vyměněn za stejný, 
nový, nepoužitý kus 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 AV techniky, na kterém se obě 
smluvní stany předem dohodnou. 

7. Záruční doba se prodlužuje generálně , tj . na kompletní dodávku fotovýbavy o dobu vyřizování 
reklamace. 

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

9. 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 
fotovýbavy 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. 
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x. 
Závěrečná ujednání 

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

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

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. 

22 -09- 2016 

kupující 

Ing. Vladimír Sloup 
e itel odboru hospodářské správy 

Če a republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Brně dne 1~, g . 'lOfG 

Josef Barák 
jednatel 

Datok, s. r. o. 



Příloha č. 1 - Parametry fotovýbavy 

Tělo fotoaparátu: 
typ fotoaparátu digitální zrcadlovka 
formát snímače full frame 
možnost full HO videa 
rozlišení min. 20 Mpx 
poměr stran snímače 3:2 
výdrž baterie min. 900 snímků 
hledáček se 100% pokrytím 
Objektiv: 
pevná ohnisková vzdálenost 35 mm 
světelnost F1,4 
kompatibilita s tělem fotoaparátu 
autofocus 
Objektiv: 
pohyblivá ohnisková vzdálenost 16-35 mm 
konstantní světelnost F4 
optický stabilizátor 
kompatibilita s tělem fotoaparátu 
autofocus 
Objektiv: 
pevná ohnisková vzdálenost 85 mm 
světelnost F1,8 
kompatibilita s tělem fotoaparátu 
autofocus 
Externí blesk: 
možnost bezdrátového odpalovaní 
směrné číslo (při ISO 100) min. 30 
stavový displej 
automatický zoom 
výklopná a otočná hlava 
odrazné a rozptylové plochy 
kompatibilita s tělem fotoaparátu 
pokrytí ohniskové vzdálenosti 16 mm 



Příloha Č. 2 - Nabídka ze-tržiště TenderMarket 

:z TENDERMARKET 

SI'<' ifi \. ~c vz 
' .il I.:\ VZ: Poři,cn í f lHUpará!U , 

pH..,lukn 'h ím 

Druh 7 d \ tÍh h , 'ni: OlC'Tcmi V) ' ''1 

Druh VZ : D-xLh \. Y 

ID "'ku k): TO().1f l IiV/flOO~ 326 

Dnl' : I J .09.201 6 08 :-12:5-1 

Nabídka 

Specifikace nabídky 

Dokument ob, uhujc deiai l na idky X 160005i95 7 s potnd\l'Ý O\ ~"lcm li, kl r b la pod" nu d a atdem Datok. .r.o.(2556 1073. 

SI<\\an\k n lll1"~ti22J7/ 1 . Brno Kr'.i l o"" P('k ll l ~()fl , CZ . +-l 2()60377!'t611 ,ib.lr m a dJI k.c,) unc 23.0 ... 20 16 07: 14: Ll. 

Celková nabldkovi cena je: 

150 7 ' I , Os DI' H 

Název polofty Nabldková cena 

e"crní hle, k 17 179.5!i Kt/J.u, 

obkkti, 15503 ,49 Kč/J.u , 

objekt i, 36 084,N K~/J.u s 

objekti , ~2 575.09 Kč/l..u~ 

tčlo rotoap,,-rJ IU 59 398,90 Kč/ku, 

Dtxhl \ ut l l ' m'~tni\.:1 \ i\..' OC }. 25 l..amt'U1:.an 'Ú,I ni..: hJ. jl: ,,'í c nL'i. Sll J'..am "'s.lnan .. ·í', o~Obdmi !\c l.dra\OUlfm ~l j í C'ním (\l~ ~m),lu § 

67 l kon~ Č . 4J. I1CX)..t ~ b., tl la ll1č~ l n!l Il(,:- Ii , \ • luční IJO/dčj 'kh pfcdpi~u ) : Ne 

Au tor tlokuml.'IIIU: Ing. J 3r()~ I J;\ KuJcJ \ . L 
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