
Číslo smlouvy: 2019/0059

Smlouva o koupi movitých věcí

uzavřená podle zákona č.89/20 12 Sb., občanský zákoník

na realizaci koupě movitých věcí

„Pořízení 20 PC“

Článek 1 — SMLUVNÍ STRANY

1.1 Kupující

Městská část Praha 17

se sídlem Praha 17, Žalanského 291/12b, PSČ 163 02

rČ; 00231223, DIČ: czoo231223

Zastoupena: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17

(dále jen „kupující“)

1.2 Prodávající

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10

63600 Brno

rČ; 27675645 DIČ: CZ27675645

Zastoupena: lng. Michalem Kulíkem, členem představenstva

(dále jen „prodávající“)

Článek 2 - PŘEDMĚT A NÁZEV SMLOUVY

2.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci specifikované V odstavci 2.2. a kupující

se zavazuje k jejich převzetí a zaplacení prodávajícímu dohodnuté ceny dle čl. 5.1. této smlouvy.

2.2 Předmětem koupě se rozumí dodávka 20 ks PC podle technické specifikace nabídky kupujícího,

která je součástí této smlouvy.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

3.1 Předmět koupě bude dodán v souladu s následujícími dokumenty:

El Nabídka prodávajícího, která byla vybrána rozhodnutím kupujícího k zakázce č.:

P19V00000012

3.2 Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními technických parametrů

uvedených ve výzvě k podání nabídek na realizaci dodávky bez výhrad souhlasí.

3.3 Prodávající se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají dodávky

předmětu koupě i pokud k nim dojde během výroby předmětu koupě a budou kupujícím

uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4 Prodávající prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy

nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj

závazný.

3.5 Dále se prodávající zavazuje dodat předmět koupě v souladu s podmínkami stanovenými touto

kupní smlouvou vč. jejích příloh.
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Článek 4 - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Prodávající se zavazuje zahájit dodávku předmětu koupě nejpozději 21 kalendářních dnů po

podpisu smlouvy.

El Místem plnění je budova Uřadu městské části Praha 17, Zalanského 291/ 12b, Praha 6 —

Repy.

Článek 5 - KUPNÍ CENA

5.1 Kupující se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu uvedenou

V nabídce prodávajícího:

Celkovou cenu bez DPH ve výši: 412 000,00,— Kč.

DPH ve výši 21%: 86 520,00,- Kč.

Cena vč. DPH: 498 520,00,- Kč.

5.2 Výše uvedená cena včetně DPH je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k

dodání díla a související náklady s dodáním díla.

5.3 Výše zdanitelného plnění, na které bude příslušný daňový doklad vystaven, musí odpovídat

finančnímu ohodnocení dodávky. Součástí každého daňového dokladu musí být protokol o

předání a převzetí dodávky. Konečný daňový doklad lze vystavit jen na základě závěrečného

protokolu opředání a převzetí dodávky podepsaného oběma smluvními stranami. Splatnost

daňového dokladu je 21 dnů od prokazatelného doručení ověřeného daňového dokladu. Dnem

úhrady je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.

5.4 Fakturace bude provedena na kupujícího s tím, že faktura bude zaslána na adresu sídla kupujícího

dle této smlouvy.

5.5 Vpřípádě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě a jejích

přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je kupující oprávněn vrátit jej

prodávajícímu bez zaplacení suvedéním důvodu, pro který tak činí. Kupující není V tomto

případě V prodlení se zaplacením. Prodávající se V takovém případě zavazuje bez zbytečného

odkladu vystavit á kupujícímu doručit nový daňový doklad, V němž odstraní kupujícím uvedené

vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu prodávajícímu přestává kupujícímu běžet lhůta

splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

Článek 6 — POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

6.1 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na jinou

osobu práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

Článek 7 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 

7.1 Předávání jednotlivých předmětů koupě kupujícímu bude probíhat najednou, nebude—li smluvními

stranami dodatečně dohodnuto jinak.

Článek 8 - ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Prodávající podpisem smlouvy poskytuje na dodávku záruku za jakost až po ukončení celé

dodávky a časově tak, jak kupující specifikoval poptávce. Záruční doba počíná běžet dnem

protokolárního předání dodávky a jejího převzetí kupujícím.

8.2 Případy, kdy kupující zjistí, že dodávka neodpovídá svým provedením požadavkům kupujícího,

znamenají vadu dodávky. Vznik vady dodávky musí mít příčinnou souvislost s činností

prodávajícího. Odstranění zjištěných vad dodávky uplatňuje kupující prokazatelně na výše

uvedené adrese prodávajícího.

8.3 Kupující zjištěné závady prokazatelně nahlásí prodávajícímu bezprostředně po zjištění vady.

Předběžně lze prodávajícího na vznik závady upozornit i telefonicky, ale prodloužení záruky i

dalších práv kupujícího a povinností prodávajícího vzniká až na základě doručení (prokazatelné)

písemné reklamace.
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8.4 Prodávající je povinen na došlé hlášení reagovat neprodleně a není-li sjednána kratší reakční

doba, nejpozději do 5 kalendářních dnů. V této lhůtě oznámí kupujícímu, zda reklamaci

předběžně považuje za oprávněnou a jakým způsobem zajistí její odstranění. Pro posuzování této

povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace prodávajícímu (razítko dodací pošty či faxu,

e-máilu, dálnopisu). Pokud prodávající neoznámí své stanovisko do 15 pracovních dnů, pokládá

se reklamace za oprávněnou. Prodávající je povinen zajistit odstranění oprávněně reklamované

závady bez zbytečných průtahů, nedohodne—li se s objednatelem jinak.

Článek 9 - SMLUVNÍ POKUTA

9.1 Vpřípádě, že jedna ze smluvních stran nebude řádně plnit převzaté závazky, je druhá strana

oprávněná požadovat zaplacení následujících smluvních pokut:

El V případě prodlení prodávajícího s předáním řádně provedeného předmětu koupě v termínech

a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami je kupující oprávněn po

prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny bez DPH nedodané

části díla za každý započatý den prodlení.

El V případě prodlení kupujícího s úhradou oprávněně a formálně správně vystavených faktur

prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve

výši 0,05% nezaplacené částky za každý den prodlení.

9.2 Smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude

doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných

dodatků.

10.2 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná

ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník.

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž má každé vyhotovení platnost originálu,

3 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.

10.4 Podle ustanoveni § 43 odst. 1 zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části

Praha 17 na svém 12. zasedání dne 08.04.2019, usnesením č. 000125/2019.

VPráze dne: 2019 V Praze dne: 2019

Mgr. Jitka VSýnková lng. Michal Kulík

starostka MC Praha 17 Clen představenstva

 

Přílohy smlouvy:

1.Nabídková cena — položkový rozpočet z nabídky prodávajícího k zakázce č. P19V00000012
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DOLOŽKA

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

s usnesením RMC č. 000125/2019 ze dne 08.04.2019 se osvědčuje právní úkon spočívající

V uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností C SYSTEM CZ a.s. a potvrzuje se

splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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Příloha: Položkový rozpočet z nabídky prodávajícího k zakázce č. P19V00000012

Cenová nabídka - specifikace

HP EIiteDesk 800 G4 SFF i5-8500, 8GB, 256550, DVD, W10P
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