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Smlouva kupní
uzavřená dle ~ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany

Prodávající: ZAMA s.r.o.
sídlo: Csl. legií 462,51401 Jilemnice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 4363

zastoupený: Ing. Daniel Zajíc, jednatel
iČ: 49285980
DIČ: CZ49285980
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoby a kontakty: Ing. Daniel Zajíc (tel. e-mail:

(dále jen jako „prodávající“)

a

Kupující: Město Jilemnice
sídlo: Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice
jednající: Mgr. Vladimír Richter, starosta
IČ: 00275808
Bankovní spojení:
Kontaktní osoby a kontakty:

(dále jen jako „kupující“)

Smlouvu kupní ..

v tomto znění:

Článek L
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu ve sjednaném
termínu a v daném rozsahu zboží specifikované v příloze č. 1 — „Specifikační tabulka“
a závazek kupujícího objednané zboží v daněni rozsahu a sjednaném termínu odebrat
a prodávajícímu řádně a včas za odběr zaplatit sjednanou kupní cenu (viz příloha č. 1 —

„Specifikační tabulka“).
1.2. Prodávající dodá kupujícímu veškeré zboží uvedené v příloze č. 1 — „Specifikační

tabulka“ a kupující odebere zboží dodaně prodávajícím, a to za účelem jeho dalšího
použití a využití ze strany kupujícího k účelu, ke kterému svým významem slouží.
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Článek II.
Dodací podmínky

11.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu veškeré zboží uvedené v příloze č. 1 —

„Specifikační tabulka“ do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Dodáním zboží se rozumí
převzetí zboží kupujícím, což bude potvrzeno kupujícím na dodacím listu. Součástí
dodávky jej veškerá potřebná dokumentace týkající se dodávaného zboží, je-li kupujícím
či zákonem výslovně požadována.

11.2. Místem dodání se rozumí, není-li dohodnuto jinak, sídlo kupujícího: Městský úřad
Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice.

11.3. Vlastnictví k dodanému zboží přejde na kupujícího úplným a řádným zaplacením celé
kupní ceny dodaného zboží, a to na základě řádného daňového dokladu vystaveného
prodávajícím. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na jednotlivých dodávkách zboží
nese kupující od okamžiku potvrzeni dodacího listu o převzetí zboží.

Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

111.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží specifikované v Příloze č. 1 — „Specifikační tabulka“
této smlouvy. Základní, závazná cena zboží je cena uvedená v příloze č. 1 —

„Specifikační tabulka“, která byla prodávajícím kupujícímu předložena v rámci
výběrového řízení již před uzavřením této smlouvy, což obě strany potvrzují níže svými
podpisy. V celkové ceně dodávky zboží je zahrnut i poplatek za likvidaci elektrozařízení
(tzv. recyklační poplatek) a autorská odměna.

111.2. Faktura za odebrané zboží, která je daňovým dokladem, bude kupujícímu předána po
převzetí dodaného zboží kupujícím. Uvedená faktura bude obsahovat náležitosti
stanovené v ~ 11, zákona č. 563,1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty vč. názvu veřejné zakázky. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodtení se splatností — lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplňovaného či
opravovaného dokladu.

111.3. Platba faktury za dodané zboží, ježje předmětem této smlouvy, proběhne v CZK měně.
Kupující prodávajícímu neposkytne zálohu.

111.4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu odebrané zboží a služby na základě
vystavené faktury. Doba splatnosti řádně vystavené faktury prodávajícím se dohodou
sjednává na 14 kalendářních dnů po dni, ve kterém byla faktura vystavena a předána
kupujícímu.

111.5. Dnem zaplacení faktury je den připsání platby na účet prodávajícího.
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Článek IV.
Jakost a reklamace

IV.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za jakost dodaného zboží ve smyslu ustanovení ~ fl ~3
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to po dobu sjednané záruční
lhůty, počínající dnem převzetí plnění kupujícím. Na všechny položky uvedené v příloze
č. 1 .— „Specifikační tabulka“ prodávající poskytuje záruční lhůtu dle přílohy Č. 1 ...

„Specifikační tabulka“.

IV.2. Nároky z vad dodaného zboží může kupující uplatnit vsíti partnerů COMFOR nebo
uprodávajícího do konce záruční lhůty.

Článek V.
Smluvní sankce

V.1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží dle této smlouvy (viz výše či.
11. odst. l),je kupující oprávněn požadovat po něm smluvní pokutu ve výši 0,3% z kupní
ceny za každý i jen započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečné
faktury kupujícím. Tím není jakkoliv omezen nárok na náhradu škody.

V.2. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou objednaného zboží delším
než 21 pracovních dní, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti této smlouvy.

Článek VI.
Doba trvání smlouvy

VI.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem jejího podpisu a konče dnem
uplynutím platných záruk na zboží uvedené v této smlouvě.

VL2. Účinnost této smlouvy zaniká:
> písemnou dohodou obou smluvních stran, a to kjakémukoli sjednanému termínu,

> písemným odstoupením ze strany kupujícího od smlouZ‘y pro podstatné porušení
smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Článek VII.
Závěrečná ujednání

VII.1. Smluvní strany ujednaly vzájemnou povinnost nesdělovat třetím osobám skutečnosti
související s plněním této smlouvy, včetně podmínek, vzájemných práv a povinností
z této smlouvy vyplývajících. Předmětná povinnost pro obě smluvní strany trvá i Po
ukončeni účinnosti předmětné smlouvy.

VIL2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to číslovanými
a datovanými dodatky.
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V1L3. Vztahy vyplývající z této smlouvy as nimi související právní důsledky včetně otázekjejí
platnosti a eventuelně následky její neplatnosti se řídí výlučně českým právním řádem,
především pak zákonem č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, a obchodními zvyklostmi.

VIL4. Veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy nebo ve spojení s ní, na jejichž řešení se
smluvní strany vzájemně nedohodnou a nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou
rozhodnuty v rozhodčím řízení, a to třemi rozhodci podle závazných pravidel Rozhodčího
soudu při Hospodářské a Agrární komoře CR se sídlem v Praze s tím, že každá ze stran
zvolí jednoho rozhodce a třetí bude jmenován dle pravidel Rozhodčího soudu nebo
jednotlivým rozhodcem v souladu se zákonem Č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů.

VILS. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků veřejné
zakázky obdrží po jednom vyhotovení.

VII.6. Tato smlouva odráží pravý,
tohoto obchodu v podobě
nevýhodných podmínek pro
níže svými podpisy.

vážný a nezastřený zájem a vůli smluvních stran na realizaci
uvedené shora s tím, že tato smlouva není uzavírána za
jednu či druhou smluvní stranu, což smluvní strany potvrzují

VII.7. Prodávající se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů.

VIL8. Prodávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní kupující v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Prodávající výslovně souhlasí s tím,
aby lato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly
v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněny.

V Jilemnici, dne

V Jilemnici, dne ...9~tLÝ

Příloha ě. 1 — Specifikaěni tabulka
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Příloha č. 1

Specifikační tabulka

I

Položka Název Technická specifikace Ks Cena/ks bez DPH Cena celkem bez DPH
1 PC Comfor Office A20 (AM4) Windows 10 Pro CZ 64 bit 0A3.0 DOEM 36 10 80000 Kč 388 800,00 Kč

Manuál Windows 10 čenký

lnntalace 64 bit Windows 10

CMI. label - Win Logo

Montáž PC Cornfor 99

skříň fractal Design Core 1100 2xUSB 3.0

fSPJFortron FSP3SO-SOAHBCC 85+, bulk, 350W

Siťový napájen kabel 230V k počítači, 2 rn

MB GIGABYTE 4320M-52H (rev. lx)
Cpu AMD Pyren 3 22009 4core (3,76Hz)

8GB 00R4 2400MHz Kingston CL17 1RxB

SSD 2,5‘ 50068 WD Blue 30 NANO SATAIII 7mm

HOD iTS Seagate BarraCuda

DVDRW/RAM 1.6 6H24N5 24x SATA černá bulk

Klávesnice GENIUS K8.110X P52 CZ+SK black

4WorId Myš optická Basic2 PS2 l200dpi Black

PremiumCord Osm SATA 3.0 datový kabel, 6GBs
celkem bez DPH: 388 800,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH: 388 800,00 Kč
DPH: 81648,OOKč
Celková nabídková cena včetně DPH: 470 448,00 Kč

Záruční podmínky: záruční lhůta 36 měsíců


