
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Prodávající Kupující

Č. smlouvy Č. smlouvy 24/180/2018

AB Asistent s.r.o. Česká republika - 
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem Dejvická 13, Praha 6 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7
PSČ 160 00 PSČ 170 04
Zastoupena Janem Peškem Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem
Funkce Jednatelem Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy
IČ 24820784 IČ 49370227
DIČ CZ24820784 DIČ není plátce DPH
Zapsaná 
v OR u MS v Praze C 177387

Kontaktní
osoba/y Jan Pešek Kontaktní

osoba/y
Ing. Dagmar Weidenhofferová

Funkce Jednatel Funkce vedoucí oddělení správy majetku
Tel. 608480050 Tel. 602 690349
E-mail jpesek@abasistent.cz E-mail daRmar.weidenhofferova@nku.cz
Bank. spojení 242997608/0300 Bank. spojení 30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 350 ks pouzder na 
notebook s úhlopříčkou 13,3" a 150 ks pouzder na notebook s úhlopříčkou 14" (dále též „zboží").

2. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. 
způsobem podle článku V. této smlouvy.

II. Místo plnění

Místem plnění pro dodávku veškerého zboží je sídlo kupujícího. Sídlo kupujícího je zároveň i místem 
případného předání reklamovaného zboží do opravy či k výměně a zpětného předání zboží po opravě 
či výměně.

III. Doba plnění

1. Termín pro dodání veškerého zboží podle této smlouvy je nejdéle 5 týdnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Kupující preferuje kompletní jednorázovou dodávku zboží, dílčí dodávky zboží jsou přípustné 
v počtu min. 15 ks .

3. Protokolární předání a převzetí kompletní jednorázové dodávky nebo dílčích dodávek bude 
stvrzeno podepsáním předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.
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Předávací protokol může být nahrazen dodacím listem, na kterém bude uvedeno datum předání 
a převzetí dodacího listu kontaktními osobami obou smluvních stran.

IV. Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět plnění ve výši 232 380,50 Kč vč. DPH podle cenové nabídky 
prodávajícího (tisk ze-tržiště Tendermarket) je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující 
veškeré náklady s dodávkou veškerého zboží do místa plnění včetně dopravy a záruky za jakost.

2. Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3. Kupní cena může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se DPH.

V. Platební podmínky

1. Kupní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění kompletní 
dodávky zboží na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být 
předávací protokol nebo dodací list (v případě dílčích dodávek všechny dílčí předávací protokoly 
nebo všechny dodací listy). V případě dílčích dodávek tj. dodání každého druhu zboží (pouzdro 
na notebook s úhlopříčkou 13,3" nebo 14") v jiném termínu je přípustná dílčí fakturace.

2. Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím záhlaví).

3. Splatnost faktury 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-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li 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. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží způsobem 
podle této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží způsobem 
podle této smlouvy.

VII. Záruka za jakost a sankce

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od dodání zboží 
způsobem podle této smlouvy. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání posledního 
předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran nebo ode dne předání 
posledního dodacího listu.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na adresu:
pro pouzdra na notebook značky HP
HP Inc Czech Republic s.r.o., Servisní středisko Praha 4, Jeremenkova 88, 140 21 Praha 4, Tel.: 
272 103 340, hpservis@vspdata.cz, http://web.vspdata.cz/ 
pro pouzdra na notebook značky DICOTA
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SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., 28. Pluku 458/7, 101 00 Praha 10, Tel: 267 312 167, 
servis@softcom.cz, https://www.softcom.cz/eshop.

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při 
uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní. Kupující je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, pak dodáním 
náhradního plnění (výměna vadného zboží za bezvadné) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny 
nebo od smlouvy odstoupit.

4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.
5. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou veškerého zboží smluvní 

strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Vlil. Odstoupení od smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit z důvodů uvedených v obchodním zákoníku a v této 
smlouvě a dále pak 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 dodání zboží 
překračující 14 dní.

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

IX. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen dodat zboží podle této smlouvy, a to v režimu náhradního 
plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o zaměstnanosti").

2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od zaplacení realizované dodávky vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do 
evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento účel 
vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se prodávající zavazuje, že jím 
vystavená faktura za realizovanou dodávku bude obsahovat znění ve smyslu, že se prodávající 
zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení realizované dodávky vložit údaje 
požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí.

X. Závěrečná ujednání

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

2. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním ve snaze dosáhnout 
dohody smírnou cestou.

3. V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. Místně 
příslušným soudem je soud v Praze.

4. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových 
stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti.
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5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:
. 1 Cenová nabídka prodávajícího (tisk z e-tržiště Tendermarket)
. 2 Výpis ze Seznamu dodavatelů náhradního plnění na portálu MPSV (tisk z e-tržiště 

Tendermarket)

o<
 n<

ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne JT 9.

AB Asššťent s.r.o.
Dejvická 13, 160 00 Praha 6 
IČ: 24S2Q784, DIČ: CZ24820784 

• ■E’mail;\gfo@ai5asistent:cz ■ ■ • ■

prodávající

Jan Pešek

Jednatel

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad AB Asistent s.r.o.
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Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

CENOVÁ NABÍDKA

Kalkulace nabídkové ceny

Dodávka Parametry Místo plnění
Cena 1 ks
vč. DPH* Počet ks Cena za x kusů

vč. DPH*

pouzdro na notebook 13,3"
Dicota Ultra Skin PRO 13-13.3

příloha č. 1 sídlo NKÚ 
Jankovcova 2

170 04 Praha 7

538,45 350 188 457,50 Kč

pouzdro na notebook 14"
HP 14" Carry Sleeve, pouzdro na notebook
1PD66A

příloha č. 1 292,82 150 43 923,00 Kč

Celková nabídková cena* 232 380,50 Kč
* doplňují se skutečné prodejní ceny výrobku vč. dopravy do místa plnění
plátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, neplátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, tzn. plátce i neplátce DPH doplňují cenu do 
stejného sloupce v tabulce (buňky D7 a D8).

UPOZORNĚNÍ
Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).
Účastník pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk.
Účastník přiloží pro každé pouzdro popis s uvedením parametrů podle přílohy č. 1
Celkovou nabídkovou cenu ze zažlucené buňky F9 doplňte do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH". 
Celkovou nabídkovou cenu doplňují do tohoto políčka "Nabídková cena s DPH" i nepiátcl DPH.

V Praze dne 27.3.2018

-v
r~"
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< doplňte místo a datum >

< podepište >

lan Pešek, Jednatel

AB Asistent s.r..
Dejvická li i.60 00 Praha 
IC: 2482O784;-0IČ: C2248207 
E-mail: info@abasistent.cz i



im dodavatelů náhradního plnění - portal http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np7p_a..

Seznam dodavatelů náhradního plnění

IČO dodavatele: 24820784

Název dodavatele:

Adresa dodavatele:

Rok: 2018

Aktuální limit min. (Kč):

Hledat Vyčistit

Dodavatel: AB Asistent s.r.o., IČO: 24820784, Dejvická 13, 160 00 Praha 6
Limit 2018: aktuální: 17 104 741,92 Kč, roční: 17 104 741,92 Kč, OZP v 2017: 21,24, počty ve čtvrtletí

Zaměstnanců:
4. čtvrtletí 2017: Celkem: 22,14, z toho TZP: 7,5, z toho OZP 1., 2 st.: 14,64, z toho OZZ: 0, splňuje 50% OZP.

Nalezeno 1 záznamů.

27.03.2018 3:31
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Seznam dodavatelů náhradního plnění - portal http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodava

53

Za úplnost informací na stránce odpovídá: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky, oddělení 
401. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803 callcentrum@mpsv.cz (mailto:callcentrum@.mpsv.cz)
Mapa stránek (/portal/pls/portal/okprace web.obsah.web mapa?lanq=cs) | Prohlášení o přístupnosti í/sprava/pristupnost) | 
Technická správa (/sprava) | Textová verze (http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np7p auth=6Jlzl2lb& 
p p auth=eQTel)117&p p id=stranka WAR baseportlet&p p lifecycle=1&p p state=normal&p p mode=view&
stranka WAR baseportlet value=1& stranka WAR baseportlet backUrl=%2Fweb%2Fzamestnavani-ozp%2Fseznam-dodavatelu-

np& stranka WAR baseportlet iavax.portlet.action=simcss)
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170 04 Praha?
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