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Smluvní strany:

AUTOCONT a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený/á:

zapsán/a v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

dále jen „Prodávající“

Městská část Praha 17

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený/á:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

dále jen „Kupující“

Kupní smlouva

__MQÉQMSKÉ-QŘÍFŠYŠ „_ -HQFHQPQ'HÍ 332_2135. _7_ 92- Q_Q_Q_s_tr_a}y_a_ __________

04308697

„Ing.-_ Mi? $§M¢ikg .999?!ani. ‘F§g_it_e_l_ E. $$$ !? _a_ _ZÉK'ŠQŠ plné. mqqi______

__*_<_r.aj_s}<_éh9§954d,l4_v_9§t_r_ayél9519113.,y|9?_k_a,11912___________________

,Zalan$.Kéh9 2.9.1. [12.9. _1_6_3__Q_2___Fira_ha ,6,: Ře.Py. _______________________

00231 223

__|_V_|g_r_._ Althea SYHKQYÉ :. _$Í'€1_r9$_tl<_$_ MČ. .F.).rs'áhš _Í' _7_ __________________________

Česká spořitelna

„Žalanskéhg 29.1. (12.9. _1_6_3_O_2___Fžraha_ 5 r. ŘEQPM ________________________

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu se

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) na základě zakázky

malého rozsahu na dodávku zboží „Dodávka licencí Microsoft Exchange Server“ tuto kupm’ smlouvu

(dále jen „Smlouva“):
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

1. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy za účelem vymezení podmínek jejich

obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto

závazkového vztahu.

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího řádně a včas dodat Kupujícímu licence

uvedené v Příloze č. 1 k této Smlouvě, jejíchž výrobcem je společnosti Microsoft, Co., USA

(dále jen „zboží“), a to v množství, jakosti, provedení a termínech, jež určuje tato Smlouva a

za kupní cenu uvedenou v čl. 4 této Smlouvy.

Kupujicí se zavazuje odebrat od Prodávajícího předmětné zboží a zaplatit za ně Prodávajícímu

touto Smlouvou sjednanou kupní cenu.

2. Termín a místo plnění

lylístem plnění je pracoviště Kupujícího umístěné na adrese Městská část Praha 17,

Zalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 — Repy.

Termín plnění dle článku 1 odst. 1.2 je do 10 (slovy: deset) pracovních dní od podpisu této

Smlouvy. V případě, že je plnění vázáno na konec platnosti předchozího plnění (např. konec

platnosti licence či technické podpory licence), je dodací lhůtou plnění koncový termín platnosti

předchozího plnění tak, aby platnosti jednotlivých plnění na sebe navazovaly. Toto ustanovení

platí v případě, že tato Smlouva byla podepsána nejpozději 10 (slovy: deset) pracovních dní

před koncovým termínem platnosti předchozího plnění.

3. Dodací podmínky

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dodávka zboží bude realizována na náklady

Prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů - podle povahy objednaného zboží, bud':

a) zboží bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu na adresu sídla Kupujícího uvedenou

vzáhlaví této Smlouvy — v případě, že se jedná o zboží dodávané na elektronických

nosičích a balené v obalech. Konkrétní termín předání zboží bude mezi Prodávajícím a

Kupujícím dohodnut nejméně 1 (slovy: jeden) pracovní den před plánovaným dnem předání

zboží, nebo

b) zboží bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou

včl. 8 odst. 8.1.1 této Smlouvy — vpřípadě, že se jedná o zboží dodávané pouze

elektronicky, nebo

c) Prodávající provede realizaci plnění on-line cestou přímo u výrobce — v případě, že se jedná

pouze o elektronickou transakci bez dodávky SW. V tomto případě je Prodávající povinen

nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní po provedení této transakce zaslat Kupujícímu

doklad o realizaci příslušné části dodávky zboží na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou

v čl. 8 odst. 8.1.1 této Smlouvy — např. výpis platných licencí poskytnutý výrobcem SW.

Pověřený pracovník strany Kupující, uvedený v čl. 8 odst. 8.1.1 této Smlouvy, je povinen —

v závislosti na způsobu dodání uvedeném v odst. 3.1 této Smlouvy, bud':

a) v místě dodání provést spolu se oprávněným pracovníkem Prodávajícího či dopravce

zajištěným Prodávajícím fyzickou přejímku objednaného zboží a výsledek přejímky uvést

na předávacím protokolu, v dodacím nebo nákladním listě, nebo
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

b) potvrdit přijetí elektronické dodávky Prodávajícímu e-mailem. V případě, že Kupující do 5

(pěti) pracovních dní od elektronického dodání objednaného zboží nepotvrdí e-mailem

přijetí dodávky, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno a převzato, nebo

o) potvrdit přijetí výpisu Prodávajícímu e-mailem. Vpřípadě, že Kupující tak do 5 (pěti)

pracovních dní od elektronického dodání neučiní, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno.

Prodávající splní svůj závazek dodat zboží v okamžiku, kdy toto zboží řádně a včas předá

Kupujícímu dle odst. 3.1 této Smlouvy a umožní Kupujícímu ve sjednaném termínu dodání a

řádným způsobem s objednaným zbožím disponovat a využívat je.

Prodávající je povinen v okamžiku předání zboží Kupujícímu nebo dopravci určenému

Prodávajícím předat spolu se zbožím též doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání

objednaného zboží, zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a

případně i doklady v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. V případě dodání zboží dle odst.

3.1 písm. b) a c) je Prodávající povinen doklady vztahující se ke zboží odeslat Kupujícímu

současně se zbožím na kontaktní e—mailovou adresu.

Pokud zboží, dodané na základě této Smlouvy, nebude splňovat všechny náležitosti

specifikované touto Smlouvou, má Kupující právo zboží odmítnout převzít.

Kontaktní osoby smluvních stran pro dodání a převzetí zboží a pro účely případných reklamací

jsou uvedeny v čl. 8 odst. 8.1 a 8.2 této Smlouvy.

4. Kupní cena a platebni podminky

Cena zboží dle čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši

305 122,00 Kč (slovy: tři sta pět tisíc jedno sto dvacet dva šest korun) bez DPH. K této částce

bude připočteno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Tato cena je nejvýše

přípustná, konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s úplnou a kvalitni

realizaci této smlouvy, tj. zejména clo, licenční poplatky, příp. dopravu na místo plnění apod.

Prodávajícímu vzniká právo vyúčtovat kupní cenu dle odst. 4.1 této Smlouvy dnem splnění

svého závazku dle čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Na kupní cenu dle odst. 4.1 bude Prodávajícím vystaven účetní doklad, který musí obsahovat

požadavky kladené na účetní doklady se splatností 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů

ode dne jeho doručení Kupujícímu. Vyúčtování musí obsahovat náležitosti dle zákona o

účetnictví, ustanovení § 435 občanského zákoníku a dohodnuté dle této Smlouvy. Nedílnou

součástí vyúčtování je výpis platných licencí a technických podpor poskytnutý výrobcem SW.

Za den provedení úhrady se považuje odepsání dohodnuté částky z účtu Kupujícího.

V případě, že vyúčtování (účetní doklad spolu s přílohami dle předchozího odstavce) nebude

obsahovat požadované náležitosti dle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn ve lhůtě

splatnosti Prodávajícímu toto vyúčtování vrátit neproplacené. V takovém případě je

Prodávající povinen vyúčtování opravit nebo vyhotovit nové a zaslat je Kupujícímu zpět s

novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení nového nebo opraveného

vyúčtování Kupujícímu. Po tuto dobu není Kupující v prodlení s placením vyúčtované ceny.

Prodávající se zavazuje vyhotovit a odeslat (předat) vyúčtování dle odst. 4.3 do 1 (slovy:

jednoho) měsíce ode dne vzniku práva Prodávajícího fakturovat dle odst. 4.2 tohoto článku.

Zálohu Kupující neposkytuje.

Prodávající jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z

přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy dle zák. č. 235/2004 Sb.,
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4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

o dani z přidané hodnoty v platném znění a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které

by splnění těchto povinností bránily.

Kupující prohlašuje, že plnění sjednávaná v této Smlouvě jsou považována za plnění, která

nejsou určena pro ekonomickou činnost Kupujícího, a proto s odkazem na znění § 51 a § 58

zékona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, nebude při vyúčtování

Prodávajícím uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

5. Záruční podmínky, Licence, Přechod vlastnictví

V případě, že součástí zboží dodaného na základě této Smlouvy jsou softwarové licence,

Prodávající poskytuje Kupujícímu na tyto licence záruku za jakost vtrvání 24 (slovy:

dvacetčtyři) měsíců od dne splnění závazku Prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Záruční doba na média (pokud je zboží na nich dodáno) činí 3 (slovy: tři) měsíce od dne

převzetí zboží dle čl. 3 odst. 3.1.a této Smlouvy.

Prodávající poskytuje Kupujícímu ke zboží nevýhradní, místně a časově neomezené licence.

Pokud jsou licence či technická podpora k nim zakoupeny s omezenou platností, poskytuje

Prodávající tyto licence a/nebo technickou podporu pouze po předplacenou dobu, a to

počínaje dnem splnění závazku Prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy. Kupující není

oprávněn zboží kopírovat či jinak rozmnožovat ani postupovat třetím stranám, je oprávněn

zboží instalovat jen pro svoji potřebu a na svém vlastním zařízení. Prodávající prohlašuje, že

zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob, s výjimkou autorských práv výrobce software,

společnosti Microsoft Corporation, USA. Používání licenci a podmínky a rozsah poskytování

technické podpory se řídí pravidly výrobce software, shrnutými v dokumentech výrobce, které

jsou volně k dispozici na této internetové adrese: http:/lwwwmicrosoftcom

/|icensing/contracts. Odměna za používání licencí je již obsažena v ceně za zboží dle čl. 4

odst. 4.1 této Smlouvy.

Prodávající je povinen dodat objednané zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato

Smlouva, včetně příslušné technické dokumentace. Jestliže Prodávající poruší své uvedené

povinnosti, vznikají Kupujícímu práva 2 vadného plnění, které se řídí ustanoveními § 2099 a

násl. občanského zákoníku.

K přechodu nebezpečí škody na dodávaném předmětu této Smlouvy z Prodávajícího na

Kupujícího dochází v okamžiku dodání zboží Prodávajícím dle čl. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Vlastnická práva k dodanému zboží přecházejí na Kupujícího po úplném zaplacení jeho

sjednané kupní ceny dle čl. 4 této Smlouvy.

Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vadného plnění zboží pouze písemným oznámením

doručeným Prodávajícímu prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v čl. 8 odst. 8.2.1. této

Smlouvy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení Prodávajícího sdodáním zboží či jeho částí, je Kupující oprávněn

požadovat od Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) z

hodnoty kupní ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží, je Prodávající oprávněn

požadovat od Kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z hodnoty

kupní ceny dodaného zboží a to za každý i započatý den prodlem’.

V případě, že Prodávající nezašle Kupujícímu doklad o realizaci příslušné části této Smlouvy

dle čl. 3 odst. 3.1.c této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení

smluvní pokuty ve výši 500,- (slovy: pět set) Kč za každý takový případ.

Pokud je Prodávající v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit Kupujícímu úrok

z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené smluvní pokuty za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy

k úhradě druhé smluvní straně.

Úhradou smluvních sankcí resp. úroků z prodlení dle ustanovení tohoto článku není dotčen

ani omezen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody dle této Smlouvy.

7. Zánik závazku

Závazkový vztah založený mezi oběma Smluvními stranami touto Smlouvu zaniká, nastane-li

některá z níže uvedených skutečností:

7.1.1. písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástíje i vypořádání vzájemných závazků

a pohledávek;

7.1.2. písemnou výpovědí některé ze Smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou

v délce 3 (slovy: tří) měsíců počínající od prvního dne následujícího měsíce po doručení

výpovědt

7.1.3. odstoupením některé ze Smluvních stran od Smlouvy v případě, že druhé Smluvní

straně bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce;

7.1.4. odstoupením některé ze Smluvních stran od Smlouvy v případě, že vůči druhé Smluvní

straně bude zahájeno insolvenční řízení nebo druhá Smluvní strana vstoupila do

likvidace;

7.1.5. odstoupením od Smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem, jednou

Smluvní stranou, přičemž za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje

zejména:

7.1.7.1 prodlení Prodávajícího s dodáním zboží či jeho částí dle této Smlouvy o více

než 1 (slovy: jeden) měsíc.

7.1.7.2 prodlení Kupujícího delší než 1 (slovy: jeden) měsíc po marném uplynutí lhůty

splatnosti účetního dokladu k úhradě plnění z této Smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením od této Smlouvy závazkový

vztah zaniká ke dni doručení projevu vůle jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od

Smlouvy druhé Smluvní straně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

Smluvní strany provedou finanční a věcné vypořádání nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů po

skončení platnosti Smlouvy v důsledku odstoupení.
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8.1.

8. Ostatni ujednání

Kontaktní osobou za Kupujícího jsou:

8.1.1. ve věcech této Smlouvy a reklamací:

Bc. Petr Loučka tel.—,e-mailz—

8.1.2. ve věcech technických:

8.2. Kontaktnimi osobami za Prodávajícího jsou:

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

8.2.1. ve věcech této Smlouvy a reklamací:

, telefon:_,e-mail:

8.2.2. ve věcech technických:

O všech změnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v tomto článku, se budou

smluvní strany neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou důvodem ksepsání

Dodatku.

9. Uveřejňovací povinnost

Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že Kupující jako zadavatel veřejné zakázky, jež je

předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ, uveřejnit

na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami

a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinnosti Kupujícího

stanovených ZZVZ.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že Kupující jako zadavatel veřejné zakázky dle

ZZVZ a povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

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

povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu,

včetně jejich případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o

registru smluv, a s uveřejním Smlouvy, v plném znění/kromě části výslovně označených, které

spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí.

Kupujicí se zavazuje, že tuto Smlouvu uveřejní ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavřeni v Registru

smluv dle odst. 9.2 tohoto článku. Prodávající je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do

20 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Kupující Smlouvu

řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen tuto Smlouvu uveřejnit sám a o této

skutečnosti informovat Kupujícího.

10.Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Za den uzavření

smlouvy se považuje podpis smlouvy druhou smluvní stranou.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou, a to vzestupné očíslovanými

dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní

strana obdrží po dvou.

Strana 6 z 8



Kupní smlouva

 

10.4. Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy pro každou ze stran přecházejí na jejich právní

nástupce.

10.5. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem.

10.6. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Smlouvy nebo v

souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně

řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran,

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, bude pro rozhodování případného sporu místně příslušný soud v

sídle Kupujícího.

10.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

10.7.1. Příloha č. 1 - Ceník zboží

/ ”‘v :? „'
_ . L

V /, . (% “(FI- V Praze dne ”4/.1/2 ..... 2019

  

za Ku-u'ícího:

 

  

 

  

gr. Jitka Synková

arostka MČ 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. 000100/2019 ze dne 27.3.2019 se

osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 17 a

společností AUTOCONT a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše

uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

 

„ Pověření členové zastupitelstva MČ Pra
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Příloha č. 1 — Cenik zboží

 

  

 

   

  

 

 

  

Položka M . Počet Kč bez DPH I Celkem Kč bez

"' kusů kus DPH

Licence Standard CAL k produktu Exchange Ks 150

Server 2019 (uživatel)

Exchange Server Standard 2019 Ks 1

Celkem bez DPH v Kč 305 122,00

DPH v Kč 64 075,62

Cena celkem s DPH v Kč 369 197,62  
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