
KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum informačních služeb

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ : 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupené: ředitelem

Bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: d3kj88v

 

Prodávající

Obchodní firma /název/: ID-KARTA s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/: Hlavní 3, 747 70 Opava

IČ: : 25356259

DIČ: CZ25356259

Zastoupená: , jednatelem

  
Bankovní spojení:

Císlo účtu:

zapsaná v: obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vl. 9822

kontaktoíooooo _
ID datové schránky: mSc7r7

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dálejen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Kupující uzavírá s prodávajícím tuto kupní smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení ve veřejné

zakázce Bezkontaktní čipové čtečky.

Prodávající touto smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho

vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení veřejné

zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky prodávajícího.



Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka samostatných čteček bezkontaktních čipových karet dle

specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek (část l. zboží) a dále úprava stávajících

přístupových systémů založených na čtení UID bezkontaktních čipových karet dle přílohy č. 2

výzvy k podání nabídek (část ll. zboží), (dále také společně uváděnojako zboží).

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží —

nové, nepoužité, jakje uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Prodávající se vedle dodání zboží zavazuje:

. dodat platná prohlášení o shodě nebojejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,

. dodat osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami

projednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,

. dodat návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce,

. zajistit dopravu zboží do místa plnění,

. zajistit instalaci zboží, včetně dodání veškerých instalačních a montážních materiálů,

. zajistit mimozáruční servis po dobu záruky za cenu stanovenou v příloze č. 1 této smlouvy.

Clánek II.

Předání zboží, vady zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle technické specifikace požadované kupujícím, a to

v termínech sjednaných v následujícím článku smlouvy.

Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající

prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně vsouladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí

převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního

termínu předání zboží.

Článek Ill.

Doba a místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat část zboží l. takto:

a) Do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy dodá prodávající kupujícímu zkušebního vzorek

čtečky, který dokáže číst VŠB ID (rozhraní USB emulace sériového portu).

b) Kupující tento vzorek ve lhůtě sedmi dnů otestuje, a pokud nebude splňovat technické

parametry stanovené přílohou č. l výzvy k podání nabídek, kupující prodávajícímu vzorek

vrátí k úpravě.

0) Na úpravu vzorku za účelem naplnění požadovaných technických požadavků kupujícího

má prodávající 10 dní, přičemž tato lhůta začíná běžet okamžikem předání vzorku, které



proběhne vsídle kupujícího následující pracovní den po emailové výzvě kupujícího

prodávajícímu.

C!) V případě, že prodávající nesplní svou povinnost dle předcházejícího ustanovení smlouvy

a neprovede ve stanovené lhůtě potřebnou úpravu vzorku, anebo vzorek nebude ani po

úpravě splňovat požadované technické podmínky, dohodly se smluvní strany výslovně na

tom, že se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, který má za

následek právo kupujícího na odstoupení od smlouvy a nárok kupujícího na úhradu

smluvní pokuty ze strany prodávajícího, a to ve výši 25% z kupní ceny za část zboží I.

e) Prodávající předá kupujícímu do 1. července 2019 dokumentaci a technickou specifikaci

vytváření programovací kaity čteček

f) Vlastni dodávky části 1 zboží budou probíhat v období od 1. července 2019 do 15. srpna

2019 dle termínů stanovených v příloze č. 1 výzvy kpodání nabídek a dle pokynů

kontaktní osoby kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodat část zboží ll. ve lhůtě od 1. srpna 2019 do 15. září 2019, a to dle

pokynů kontaktní osoby kupujícího.

Místem plnění pro část zboží 1. je sídlo zadavatele, areál Vysoké školy báňské — Technické

univerzity Ostrava, na ulici 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, místo plnění pro část

zboží 11. je uvedeno v Příloze č. 2 výzvy k podání nabídek v části Podrobný popis jednotlivých

lokací

Prodávající je povinen alespoň pět pracovních dnů před faktickým dodáním zboží informovat

kontaktní osobu kupujícího e-mailovou zprávou o předpokládaném termínu dodávky zboží

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodávající oprávněn

fakturovat v souladu s příslušným dodacím listem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží a veškerého souvisejícího plněníje uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy —

Položkovém rozpočtu.

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí

zboží, včetně dopravy a ostatních nákladů dle článku 1. této smlouvy.

Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tím, že zvlášť budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.

Lhůta splatnosti fakturyje 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím; v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dnejej ího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebojeho části.



6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený

v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávajícíje povinen uvádět ve faktuře pouze účet,

který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této

Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného

odkladu písemně informovat Kupujícího o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109

odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto

plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, kterýje účtem

zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího,

na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující

povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny Plnění na straně Kupujícího.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které

nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Článek v.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

r a

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsrcu.

Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na

dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné

opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve

shodě s požadavky kupujícího.

v!

Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zbozr, vady

skrytéje kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho

převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů či kusů dodaného

zboží

Záruční servis bude, pokud je to možné, prováděn v místě plnění dle čl. 111. odst. 3. této smlouvy,

a to buď provedením samotné opravy v místě plnění, nebo vyzvednutím a zpětným doručením

reklamovaného zboží v místě plnění.

Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím

co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:

4



Kontaktní osobou za kupujícího je:

  

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li v oznámeníjinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak

na opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady.

Prodávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě

povinen vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě a to na vlastní náklady,

a zahájit odstranění vady ve lhůtě 48 hodin od nahlášení vady zboží.

Článek VI.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

]. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží, nebo kteroukoli jednotlivou část plnění smlouvy ve

lhůtách dle ustanovení článku 111, odst. 1 a 2, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5%

z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. Nezapočne-li prodávající s odstraňováním vady zboží dle ustanovení článku V, odst. 7, zaplatí

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý

den prodlení.

3. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení

ve výši dle platného předpisu.

4. Smluvní pokuta a úrok zprodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná výzva kjejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.

6. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem dle ustanovení § 1977 občanského

zákoníku se pro účely této smlouvy rozumí zejména tyto porušení:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než deset dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy,

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než dva dny.

c) prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než

60 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn.

8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

9. V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není

kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.
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Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených

předpisů či o němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

— zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

. veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti),

' obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů sodůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací,

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů,

zjejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související sdodávkou

předmětu plnění do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto

dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními

předpisy.

Clánek V111.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti nabývá tato

smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li kdohodě,

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanovenojinak.



5. Každá ze smluvních stran prohlašuje Ze tuto smlouvu uzavírá svobodné a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a Že jsou jí znamy veškeré skutečnosti, _ježjsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující., na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své

podpisy.

6. Pro případ. že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů. je smluvní strana, u které

změna nastala povinna intormoval o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného

odkladu. V případě. že 7. důvodu porušení tohoto závazku vznikne druhé smluvní strane škoda

zavazuje se strana. která škodu způsobila. tuto v plné výši nahradit.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. l _ položkový rozpočet

příloha č. 2 — maximální nabídková cena za komponenty v případě vyuZilí opčního prava
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Příloha č. I položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  

Čtečky

V , , Cena za Cena za

Položka Rozhraní Predpokladany Cena Z 1 ks předpokládaný DPH předpokládaný

pocet kusu v Kč bez DPH počet v Kč bez počet v Kč s

DPH DPH

USB — emulace

1. RS232, VŠB ID 104400 21924 126324

USB - emulace

2. RS232, UID 40600 8526 49126

3. RS232, UID 26100 5481 31581

RS232 (TTL),

4. VŠB ID 75400 15834 91234

R8232 (TTL),

5. VŠB ID 11600 2436 14036

Cena celkem za čtečky 258100 54201 312301

Úprava uřístupových systémů

Cena za Cena za

předpokládaný předpokládaný

Položka Lokace Plnění Předpok'áda'lý počet oi objem DPH počet či objem

počet čteček prací v Kč bez prací v Kč s

DPH DPH

čtečky 35400 7434 42834

1. Aula příslušenství 1000 210 1210

práce 4900 1029 5929

čtečky 29500 6195 35695

2. FEI příslušenství 1000 210 1210

práce 4200 882 5082

čtečky 17700 3717 21417

3. KaM příslušenství 1000 210 1210

práce 2800 588 3388

čtečky 76700 16107 92807

4. FAST příslušenství 1000 210 1210

práce 10500 2205 12705

čtečky 35400 7434 42834

5. FBI příslušenství 1000 210 1210

práce 4900 1029 5929

čtečky 23600 4956 28556

6. Knihovna příslušenství 1000 210 1210

práce 3500 735 4235

čtečky 123900 26019 149919

7. FMT příslušenství 9900 2079 1 1979

práce 15400 3234 18634

čtečky 5900 1239 7139

8. Budova N příslušenství 500 105 605

práce 1400 399 2299

čtečky 1 1800 2478 14278

9. PC pavilon příslušenství 500 399 2299

práce 2100 441 2541

Cena celkem za úpravu přístupových systému 426500 89565 516065

Celková nabídková cena (1. kritérium hodnoceni) 684600 143766 828366

(součet ceny za čtečky a za úpravu přist. systémů)      



Servisní práce
 

Položku

I
—

Popi>

  

Servisní práce

jednoho pracovníku 
(3. kritérium hodnocení)

] nlnolkn

 

 

('cnu / 1 ln \ 1x6

hw l)|’||

 

 

Ccnu m
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Příloha č. 2 — Maximální nahá!/mw? cena :u lamy/)()nm/y v případě využí/í opční/70 právu
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WHV i _ * (con m píulpoklz'uluný (SJ/I. V

Položku Komponenta počcl \ Kč bw. I)I’Il [)l’ll pi‘mlpoklfldzul)‘ poCcl

\: KC 5 DP”

]. Čtečka UID 4900 1029 6958 ,

2 Čtečka VŠB ID 4900 |029 6958

_ Přístupový systém * dveře. S900 [869 10769

J' varianta |

Přístupový systém , 9900 3079 | I979

4. >|)o1cčnó komponenty (pro

variantu |)

A i 5 Příxmpoýý'syslčm dveí'c. * 9900 2079 11979

_ ' varianta 2 ,, , VVVVV _ _ * „__ „„ ,_

Součetjednotkových cen bez DPH 38500

(3. krilérium Inn/nucení)

 


