
KUPNÍ SMLOUVA č.j. ZZ-60-4/R-2019

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,OZ)

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

DATECO s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 70664. Forma: Společnost s ručením omezeným
se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
provozovna a doručovací adresa: Nuselská 50, 140 00 Praha 4
zastoupená: jednatelé: Ing. František Faměra, Ing. Pavel Rysula
IČO: 25792032
DIČ: CZ25792032
bankovní spojeni: čsob a.s.
číslo účtu: 159008813/0300
kontaktní osoba:
e-mail:

ID DS:
Typ schránky:

(dále jen ,,prodávající")

famera@dateco.cz, rysula@dateco.cz
46qx6ym
Právnická osoba

a

Česká republika - Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod
čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
zastoupená: Mgr. Dana Středulová, pověřená výkonem funkce ředitelky
IČO: 75154960
DIČ: CZ75154960
bankovní spojeni: ČNB Praha 1
číslo účtu: 4800881/0710
kontaktní osoba:
e-mail:
ID DS: ir5hkiz



(dále jen ,,kupujicŕ')

Úvodní ustanoveni

Tato kupní smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvními stranami
uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro
rok 2018 a 2019 č. j. MV- 58788-75NZ-2018 uzavřené dne 26.10.2018 (dále
jen ,,rámcová dohoda").

ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen ,VT"
nebo ,,zboží") v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy,

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. Ill.
smlouvy.

Ill.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 1 886 465,20 KČ bez DPH
DPH 21 % 396 157,69 Kč
CELKEM 2 282 622,89 Kč S DPH
Slovy: Dvami|iónydvěstěosmdesátdvatisÍcešestsetdvacetdvěkorunyčeské

Osmdesátdevět hal.

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou
považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnuji poplatky
za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších
nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně
neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě
změny sazby DPH.

lV.
Doba a místo plněni

Prodávajici je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne nabyti účinnosti smlouvy. Místem plněni je Zdravotnické zařízeni
Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím
kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v
místě plněni. Jedno vyhotoveni dodacího listu zůstane kupujicimu a druhé
vyhotoveni bude předáno prodávajícímu.

Stránka 2 z 5



2. KupujIci nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je
oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí
ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI.
Dodací podmínky

1. Prodávající předloži jako součást dokumentace při dodávce zboží:
a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů

dodávaných zařízeni,
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízeni -

samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně
návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží
převzít.

3. prodávajÍcÍ je povinen předat kupujicimu kompletní dokumentaci
k dodávané VT a kupujÍcÍ je povinen tuto dokumentaci převzít.

4. Prodávající předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie prohlášeni o shodě.

5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.
Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v KČ na základě faktury - daňového
dokladu.

2. prodávajÍcÍ uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v KČ s DPH i bez
DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.

3. prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH
s uvedením sazby DPH a jejím vyčis|enim.

Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni
kupujichnu na adresu uvedenou v této smlouvě jako místo plnění l sídlo
kupujÍcÍho (Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143
01 Praha 12 - Kamýk.)

4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné
částky z účtu kupujícího.

5. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné
správy, ve které se kupujÍcÍ nepovažuje za osobu povinnou k dani ve
smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané hodnoty"), a proto
nelze na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle
ustanoveni § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

6. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.
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VIII.
Záruka

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce 24
měsíců (2 roky)

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

lX.
Vady

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle
přílohy č. 1 této smlouvy a při dodrženi obchodních podmínek sjednaných
v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT
převzít a zaplatit kupní cenu.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se
o vady plněni. KupujÍcÍ je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich
zjištěni.

3. zjisti-li kupujici vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT
již při dodáni, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámi
prodávajicímu.

4. Vady, které kupující zjisti až po převzetí dodávky, je prodávajíci povinen
odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace.
Prodávajici odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plněni
v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i v
případě, nevyužije-li kupujici svého práva na odstoupeni od smlouvy podle
bodu 3 tohoto článku.

X.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny
v rámcové dohodě.

XI.
Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupeni od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pok|ádají za podstatné porušeni smlouvy prodlení

prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném terminu dle ČI.
lV. této smlouvy nebo nedodáni zboží v požadované kvalitě a množství dle
této smlouvy.

3. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právni moci
rozhodnuti insolvenčniho soudu, jimž se osvědčuje úpadek nebo hrozící
úpadek prodávajiciho dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů
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XII.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním

řízeni před obecnými soudy České republiky.

XIII.
Odpovědnost za škody

1. prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řidl rámcovou dohodou a právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedilnou
součásti této smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své
elektronické podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součásti této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpis

V . . . . . . . . . . . . dne V . . . .. . . . . . . . dne

Za dodavatele
Ing. František Faměra

Jednatel DATECO s.r.o.

Za odběratele
Mgr. Dana Středulová

pověřená výkonem fiunkce ředitelky
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