
Číslo smlouvy: 2018/0232

, KUPNÍ SMLOUVA - „

DODAVKA HW APPLIANCE PRO SPRAVU LOGU A SECURITY

EVENT MANAGEMENT

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1

Smluvní strany

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského 291/2b, 163 02 Praha 6 - Řepy

IČO: 00231223

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-2000700399/0800

Jejímžjménem jedná: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17

(dále jen „kupující“)

a

Servodata a.s.

Se sidlem: Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00

|čo: 251 12 775

DIČ: 0225112775

Zastoupena: Miroslav Kva il MSc., předseda představenstva

Bankovní spojení: _

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl

B, Vložka 4593

(dále jen „prodávající")

Článek 2

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je:

a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas předmět kupní smlouvy

v souladu se zadávací dokumentaci a s parametry dle Přílohy č. 1 této Smlouvy —

Položkový rozpočet včetně veškeré související dokumentace (dále jen „výpočetní

technika“) a převést na něj vlastnické právo ke výpočetní technika;

b) závazek prodávajícího poskytovat kupujícímu záruční servis pro výpočetní techniku;

c) závazek kupujícího řádně a včas dodanou výpočetní techniku převzít a uhradit

prodávajícímu kupní cenu sjednanou podle čl. 4 této Smlouvy.



Článek 3

Místo plnění

Místem plnění je sídlo kupujícího.

Článek 4

Kupní cena

Kupní cena výpočetní techniky je sjednána dohodou smluvních strana takto:

Celková cena za výpočetní techniku činí 402.500,-- Kč bez DPH, z toho DPH ve výši

21 % činí 84.525,-- Kč, tj. 487.025,-- Kč vč. DPH.

Kupní ceny uvedené v odst. 1 této Smlouvy včetně DPH vycházejí z platné sazby DPH ke

dni uzavření této Smlouvy. V případě změny právních předpisů upravujících sazbu DPH

jsou rozhodující kupní ceny výpočetní technika uvedené bez DPH a ktéto ceně bude

připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Kupní ceny uvedené vodst. 1 této Smlouvy zahrnují veškeré související náklady

prodávajícího, zejména náklady na dopravu, clo, skladování, pojištění, zprovoznění,

odzkoušení a předání výpočetní technika či záruční servis.

Celková kupní cena uvedená v této Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je konečná

a nejvýše přípustná.

Článek 5

Platební podmínky

Prodávající vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem

protokolárního předání a převzetí výpočetní technika. Splatnost faktury je 21 dní ode dne

jejího doručení kupujícímu. Povinnost úhrady se považuje za splněnou okamžikem

odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Kupní cena bude uhrazena v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, ato na základě daňového dokladu —faktury

(dále jen „fakturá“) vystaveného prodávajícím po převzetí výpočetní techniky kupujícím.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména označení faktury, její

číslo, jméno, sídlo a IČO prodávajícího, předmět plnění, bankovní spojení, fakturovanou

částku bez/včetně DPH, sazbu DPH), a § 435 občanského zákoníku a číslo Smlouvy,

přičemž její přílohu bude tvořit příslušný předávací protokol. Kupující je oprávněn vrátit

nesprávnou fakturu prodávajícímu, a to před uplynutím její lhůty splatnosti. Nová lhůta

splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury. Faktury zašle prodávající na

adresu kupujícího pro doručování.

Kupující neposkytuje zálohové platby.



Článek 6

Dodaci podminky

Prodávající je povinen dodat výpočetní techniku do 28 pracovních dnů od podpisu

smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2018.

Kupující je povinen převzít výpočetní techniku, která je dodána řádně, tj. která vykazuje

všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám uvedeným v této Smlouvě či stanoveným

kupujícím nebo právními předpisy a technickými normami, a včas.

Předání a převzetí dodávky výpočetní techniky bude provedeno formou písemného

protokolu o předání a převzetí (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol bude

podepsán pověřenými zástupci kupujícího a prodávajícího, jimiž jsou:

_ za kupujícího: Jakub Hradil, tel.:_e-mail:_

_ za prodávajícího: Jitka Škubová, tel.:_,e-mail:_

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny uvedených pověřených zástupců budou

o takové změně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.

Kupující nepřevezme výpočetní techniku zejména v případech, kdy výpočetní technika,

případně její obal, vykazuje známky poškození, či vpřípadě, že výpočetní technika

vykazuje vady, které brání řádnému užívání. V takovém případě je prodávající povinen

dodat nové výpočetní techniku náhradním plněním.

Výpočetní technika se v rámci plnění považuje za řádně a včasně předanou a převzatou

dnem podpisu předávacího protokolu oprávněnou osobou kupujícího, ze kterého bude

vyplývat, že kupující převzal výpočetní techniku bez vad. Předávací protokol musí

obsahovat seznam předané výpočetní techniky, včetně výrobních čísel základních

komponent, a bude podepsán pověřenými zástupci kupujícího a prodávajícího.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k výpočetní technice přechází na kupujícího

okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí výpočetní techniky.

Článek 7

Záruka za jakost

Prodávající odpovídá za to, že výpočetní technika splňuje vlastnosti umožňující její řádné

užívání aje prosta vad.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná běžet

dnem převzetí výpočetní techniky kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po

kterou nebude moci kupující výpočetní techniku užívat z důvodu vad, za něž odpovídá

prodávající, ato ode dne nahlášení vady prodávajícímu do ukončení servisního zásahu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na vady vzniklé při běžném používání výpočetní

techniky.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku živelné události, zásahu vyšší moci,

zásahu nepovolané osoby, na závady vzniklé úmyslným poškozením, neodbornou

manipulací nebo nedodržením návodu k obsluze.

Prodávající poskytuje kupujícímu garance dostupnosti veškerých náhradních dílů

(pozáruční servis) minimálně po dobu 2 let po uplynutí záruční doby.



Článek 8

Záruční servis

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruční servis s garancí ukončení

servisního zásahu max. do 24 hodin (lhůta neběží ve dnech pracovního volna či svátku).

Kupující požaduje provedení servisního zásahu v místě plnění. Poskytovaný typ servisu

se vztahuje pouze na výpočetní techniku poskytovanou prodávajícím. Záruční servis

zahrnuje náklady na náhradní díly, čas a práci technika.

Vad budou hlášeny určeným zástupcem ku u'ícího rodáva'ícímu telefonicky na linku

_— Hot-line“ nebo na e-mail*v pracovní dny od 9:00

hodin do 16:00 hodin. V případě, že vada bude nahlášena mimo tento časový interval,

bude toto hlášení zaznamenáno v následující pracovní den. Prodávající se zavazuje, že

vpřípadě změny telefonního čísla nebo e-mail adresy bude kupujícího řádně, včas

a prokazatelným způsobem informovat o této změně.

Kupující se zavazuje, že zajistí servisnímu technikovi podmínky pro provádění servisu

(přístup na pracoviště, kde je výpočetní technika instalována apod.).

Článek 9

Další práva a povinnosti smluvnich stran, součinnost

Kupující i prodávající se zavazují vzájemně poskytovat plnou součinnost při realizaci

plnění.

Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku kupujícího zajistí technickou podporu

pro výpočetní techniku po uplynutí záruční doby, a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

Článek 10

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním výpočetní techniky v rámci této Smlouvy

řádně a včas smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny výpočetní

techniky bez DPH za každý započatý den prodlení plnění. Smluvní pokutu se v takovém

případě prodávající zavazuje kupujícímu uhradit nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne

doručení písemné výzvy kupujícího kjejí úhradě.

Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady výpočetní techniky

v rámci této Smlouvy ve lhůtě stanovené v čl. 8 této Smlouvy, sjednávají smluvní strany

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny opravovaně výpočetní techniky včetně DPH. Smluvní

pokutu se v takovém případě prodávající zavazuje kupujícímu uhradit nejpozději ve lhůtě

14 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího k její úhradě. Za opravu ukončenou

vtermínu se může považovat nahrazení vadně výpočetní techniky náhradní výpočetní

technikou stejné nebo lepší konfigurace ve smluveném termínu.

V případě porušení jiné povinností prodávajícího podle této Smlouvy je prodávající

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý jednotlivý případ

porušení povinnosti prodávajícího.

Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny ve smyslu čl. 5 odst. 1 této

Smlouvy má prodávající právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu z prodlení ve výši

0,05%, a to za každý i započatý den prodlení.



Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu skutečné škody v celém

rozsahu způsobené škody, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty.

Článek 11

Odstoupení od Smlouvy

Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z těchto důvodů:

a) prodávající podstatným způsobem porušil dodací podmínky stanovené v čl. 6 této

Smlouvy. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí situace, kdy prodávající

překročí termín stanovený v uvedeném čl. Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů,

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených

občanským zákoníkem.

Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě ukončení této Smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své

vzájemné závazky do 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků

uzavřených ktéto smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního

vztahu v souladu se zákonem, resp. zákonem 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. Uveřejnění zajistí kupující.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující

dvě vyhotovení.

Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými

oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody

smluvních stran souvisejících s touto Smlouvou.

Smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá

účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tato Smlouva a práva a povinnosti zní vyplývající se řídí českým právem. Práva

a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským

zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Nedílnou součástí této Smlouva je Příloha č. 1 — Položkový rozpočet.

V Praze dne .................. V Praze dne ..................

'z'a'égaaa'aia 'á'ýs'j " "lz-á. "Měšigiáóú'éáši 'Fš'ráiíá' i? " „

Miroslav Kvapil, MSc., předseda Mgr. Jitka Synková, starostka MC

Představenstva Praha 17



DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění a v souladu

s usnesením RMČ č. 000427/2018 ze dne 21.11.2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

kupní smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností Servodata a.s. a potvrzuje se splnění podmínek

daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17



Příloha č. 1 — Položkový rozpočet

Nabídková Cena

Počet Ks cena za 1ks bez DPH Celková cena bez DPH

LOGmanager M, ( 3roky HW

záruka,1rok SW rnwl, 1xVF,12TB

databáze

LOGManager M, Renewal, LM - M

renewal 1 rok

Celková cena

21% DPH V Kč Celková cena včetně DPH 21%

 


