
., “.? . ' JH 51/462?

, „% M 7/44 !
Kupm smlouvač.

uzavřená dle ust. & 2079 a násl. zákona č. 89í2012 Sb., občanského zákoníku

Dnešnlho dne uzavřely smluvní strany

Statutární město Kladno

lČ 002 34 516

se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města

zastoupené ve věcech smluvnlch: lng. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupu'ícl“)

a

SJCOM s.r.o.

IČ 025 78 174

sídlem / mistem podnikání Štefánikova 347, Kladno 272 04

jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodáva'|lcí")

(kupující a prodávající dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní

strana“)

tuto

kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva“):

Článek |.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě popsaný v odst.

2 tohoto článku a umožní nabýt kupujícímu k předmětu koupě vlastnické právo, a kupující se

zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. |||. této '

Smlouvy.

2. Předmětem koupě (dále jen „Předmět koupě") je 30 ks monitorů, typ — l2475PXQU, značka -

AOC. Bližší / technickou specifikaci Předmětu koupě doloží prodávající v Příloze č. 1 této

Smlouvy, která bude její nedílnou součástí.

Článek II.

Místo plnění, doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění - odevzdání Předmětu koupě se sjednává místo,

které kupující blíže určí, ato na území Statutárního města Kladna.

2. Kupující se zavazuje místo plnění dle odst. 1 tohoto článku prodávajícímu oznámit bez

zbytečného odkladu poté, kdy prodávající oznámí, že je připraven dodat Předmět koupě.

3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě do 30 dnů ode dne účinnosti této

Smlouvy. Kupující umožňuje dřívější dodání Předmětu koupě.

4. Smluvní strany se dohodly, že kupujícl je oprávněn požadovat dodání Předmětu koupě i po

částech; v úplnosti však musí být celý Předmět koupě dodán nejpozději ve lhůtě uvedené v odst.

3 tohoto článku, tj. do 30 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

5. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s každou položkou Předmětu koupě

veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání dodané věci - technické listy, návody k užlvánl,

záruční listy apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu, a to i dílčím

předání Předmětu koupě ve smyslu odst. 4. tohoto článku, bude sepsán protokol o převzetí věci

ve dvojím vyhotovení a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



Článek |||.

Kupní cena a splatnost kupní ceny

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět koupě činí 143.385,- Kč včetně

DPH (21 %).

Celková kupní cena je členěna takto:

cena bez DPH 118.500,- Kč

DPH (21 %) 24.885,- Kč

2. Cena za 1 ks Předmětu koupě činí 4.779,50 Kč včetně DPH (21 %).

cena za 1 ks bez DPH 3.950,- Kč

DPH (21 %) 829.50 Kč

3. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu na kupní cenu za Předmět koupě fakturu — daňový

doklad, na základě které bude kupujícím uhrazena kupní cena.

4. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

5. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.

Článek |v.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a

provedení včetně veškerých dokladů dle čl. II. odst. 5 Smlouvy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (Předmět koupě) je při převzetí

kupujícím ve shodě s kupní smlouvou aje bez vad.

3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci převzetím.

4. Záruční doba se sjednává v trvání 36 měsíců a začíná běžet ode dne odevzdání Předmětu koupě

kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po sjednanou záruční dobu

způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

5. Práva z vady se uplatňují v písemné formě u prodávajícího. Pokud z předaného záručního listu

vyplývá, že právo má či může být uplatněno i u jiné osoby (výrobce, dovozce, autorizovaného

opravce), je kupující oprávněn dle své volby uplatnit práva 2 vady i u takovéto další osoby.

Uplatní-li kupující právo 2 vadného plnění, prodávající je povinen kupujícímu v písemné formě

potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6. Je-Ii vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující dle své volby právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smlouvy.

7, Je-Ii vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má kupující právo dle své volby na

odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Článek V.

Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je nový a bezjakýchkoli vad a poškození.

2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nebudou k okamžiku dodání váznout žádné

závazky, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon vlastnického práva

kupujícího.

3. Kupující podle možnosti prohlédne Předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na

věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství .



Článek vr.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části vzniká prodávajícímu nárok

na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s předáním Předmětu koupě včetně všech dokladů dle čl. II. odst.

5 této Smlouvyje prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny

bez DPH za každý den prodlení s předáním předmětu koupě. Neodevzdaným Předmětem koupě

je i odevzdaný Předmět koupě bez dokladů dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

3. Zaplacenim výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyůčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou

formou. Strana povinná je povinna uhradil vyůčtovaně sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů

ode dne doručení vyůčtovani sankce.

_ Článek vu.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Kupující

obdrží 3 (tři) vyhotovení Smlouvy a prodávající 1 (jeden) stejnopis Smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této Smlouvě výslovně řešeny, se řídí obecně

závaznými právními předpisy, zejmena občanským zákoníkem,

3. Veskere změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou. Smluvní strany ve

smyslu ust. & 564 občanského zákoníku vylučují jinou formu změny Smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravé a vážně míněna vůle uzavřít Smlouvu

a vyjadřuji souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji oprávnění zástupci smluvních

stran své podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva i následně dodatky k ní mohou podléhat

informační povinností dle zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340í2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a

prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný

údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a dodatků.

B. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 Technická specifikace Předmětu koupě (doplní prodávající)
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V Kladně dne 14.11.2016 V Kladně(MCF -

lng. Přemysl Mužík

náměstek primátora

! ' s.“f-ro. Statutárního města Kladna
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_ 61cm (23.8") LCD MONITOR

i „ja-"“

_ . čteš-&' '“ Tento monitor nabízí skvělý výkon se zobrazením 16,7

,Ífř ">? „,v-J: ' milionů barev a dobou odezvy 4 ms. ať už doma nebo“

.. Ari. , ..

- tj ' - "_ _ v kanceláři. Výškově stavitelný stojan umožňuje

a“ __ — naklonění, otočení a-dokonce otočení o 90 stupňů na

- ' výšku pro optimální zobrazení a pohodlí.

.

&

:čummtc-l f-DJU'JHLE NIDM? HDM-| snim ÉĚĚWMFÉ LNŠFLAYFOHT T||.T

osscuÉ VLASTNOSTI DALŠÍ VLASTNOSTI

Řada Pro-Ilne Plug and play Ano

Typ panelu IPS Kensington Lock Ano

Velikost panelu 23.8" ! 61 cm i—Menu Ano

Poměr stran 16:9 .e-Saver Ano

jas 250 cdfm2 Vesa 100x100

Dynamický kontrastní poměr 200M:1 FlickerFree Ano

Speakers 2W

Contrast Ratio Static 1000:1

Pixel Pítcth) (V) 0.2745 Předpisy Energystar 6

Plocha zobrazení (H x V) 527.04x2 96.46 Egg; G M
D

Pozorovací úhel [CR >= 10) 178í178
TUV-GS

Doba odezvy 4ms GTG
TUV-Bauart

Barva Černá
CE

FCC

A ' VENC
EN:

“WWW “' FREK E ISO Certified Production

RoHS compliant

Obnovovací frekvence Bok-BBkHzíSU—TEHZ

Frekvence pixelů lTOMHz PŘÍSLUŠENSTVÍ VGA Kabel

DVI Kabel

RDZLIŠENÍ
DisplayPort Kabel

. | Audio Kabel

Maximální rozlišení 1920x1080©60Hz
USB 3.0 Cable

Doporučené rozlišení 1920x1080©60Hz
Power Schuko [;13 Cable

Barvy 16.7 Mllllon

HDCP compatible Ano
ERGDNOMIC DATA

Otočení na výšku Ano

KONEKTORY Otočení -155í+155

D-Sub Ano Naklonění -5!+25

ovl Ano Nastavení výšky 130mm

HDMI (Dlgitátnl vstup) 1x

USB 4x USB 2.0 l' USB 3.0 ROZMERY

„HL . Produkt se stojanem (Š x v x 554.44x212-.91x439 mm

DisplayPort 1x H]

Balení (Š x v :( Hi 693x184x420 mm

NAPÁJENÍ Hmotnost 5.53 kg bez obalu

Zdroj energie mo - 24ov soison 7-7 kg 5 “ba'em

Spotřeba energie Zapnuto: 23W. Pohotovostní Záruka 3 Rok

režim: *:DBBW,
EAN 4038986145534

Vypnuto: <0.33W -

Zero Power Switch Ano
0
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