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Kupní smlouva čJÚ/É/ťífó/Z/"éýfi/Íšslovam kupujícího) -

uzavřená dle ust. & 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku .

Dnešního dne uzavřely smluvní strany
'

Statutární město Kladno
'

IČ 002 34 516
'

se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
'

zastoupené lng. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora
.

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupu'|ící")
,

a

.

SJCOM s.r.o.
:

IČ 02578174
|

sídlem / místem podnikání Štefánikova 347, Kladno 4

zastoupené Radkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

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

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

strana")
i

tuto

kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva"):
'

Článek I.

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 1 ks serveru, specifikovaný v příloze č. 1 této

smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Článek II. .

Místo plnění, doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plněníje sídlo kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě do 14 dnů ode dne účinnosti této

Smlouvy. Kupující umožňuje dřívější dodání Předmětu koupě.

3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s Předmětem koupě veškeré doklady .

potřebné k převzetí a užívání dodané věci- technické listy, návody k užívání, záruční listy apod.

4. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu bude sepsán

protokol o převzetí věci ve dvojím vyhotovení a každá smluvní strana obdrží po jednom

vyhotovení. <
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Článek |||.

w
Kupní cena a splatnost kupní ceny

,

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět koupě činí 305 525,- včetně DPH
(21 %).

_

|Celková kupní cena je členěna takto:

'

cena bez DPH 252 500,-

!

DPH (21 %) 53 025,-

|

!
2. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu na kupní cenu za Předmět koupě fakturu — daňový |doklad, na základě které bude kupujícím uhrazena kupní cena.

:

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

4. Za den platby se považuje den, kdy došlo kjejímu 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. 4 Smlouvy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (Předmět koupě) je při převzetí
kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad.

3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci převzetím.

4. Záruční doba se sjednává vtrvání 36 měsíců, vrežimu NBD (následující pracovní den) 24/7,
s prováděním servisního zásahu v místě instalace. Záruční doba 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
(dodacího) 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-lí 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 chybějícívěcí,

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 bez jakýchkoli vad a poškození.
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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 VI. :

Smluvnísankce
.

|

1. Vpřípadě 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 spředáním Předmětu koupě včetně všech dokladů dle čl. II.

odst. 3 této Smlouvy je 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. 3 této Smlouvy. '

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

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních

dnů ode dne doručení vyúčtovaní sankce.

Článek vu.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Kupující

obdrží tří vyhotovení Smlouvy a prodávající jeden stejnopis Smlouvy.

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

závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

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

smyslu ust. 5 564 občanského zákoníku vylučujíjinou formu změny Smlouvy.

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

a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své podpisy.

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

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 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.
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6. Nedílnou součástí této smlouvyje:
\

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu koupě.

rr; . uje 1
V Kladně dmelg'gíij lt: a V Kladně dne '(;- ťi- 2046 '

č . _ 4 \ .

ateiamklo o
|

tel .

z . za kupujícího: '

SJCOM s.r.o. Ing. Přemysl Mužík i

Radek Šnajdr náměstek rimátora . _

Statmám-

|.

:

|
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Technická specifikace:

1 Dell PowerEdge R730 ;

Komponenty |

1 Intel Xeon ES-ZGGD \.f3 2.GGH2,25M Cache,9.6E)GTfs QPI,Turbo,HT,1GCf20T [105Wj Max Mem 2133MH2 |

1 R730fxd PCIe Riser 2, Center :

1 R730 PCIe Riser 3, Left |

1 R730/xd PCIe Riser 1, Right

1 Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives '

1 Bezel

1 DIMM Bianks for System with 2 Processors

1 Performance Optimized .-

1 MDD,|NFD,DRD-ENTRY,24UU,RDIMMS .

8 32GB RDIMM, 24ODMTÍS, Dual Rank, X4 Data Width

1 Upgrade to. Two Intel Xeon E5-2660-v3 2.EGH2,25M Cache,9.E—OGT!s QPI,Turbo,HT,10C/20T [105W) II

2 Standard Heatsink for PowerEdge R730/R730xd

l iDRACB Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise :

2 300GB lDK RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

1 PERC H730 Integrated RAID Controller, 1GB Cache

:L Qlogic 2562 Dual Channel SGb Optical Fibre Channel HBA PCle, Low Profile

2 lDGbE SR SFP+ Transceiver for intel 10GbE Dual Port Server Adapter

l DVD+/-RW, SATA, Internal

1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

2 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (Zm), Power Cord

1 PowerEdge Server FIPS TPM 2.0

55,0- 0

1 QI: ic 57800 ZXIOGb SR/SSFP+ + 2leb BT Network Daughter Card „&& 55536“

1 *
Š
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' DIC: C202578174

l PowerEdge R730/R730xd Motherboard

1 ReadyRails sliding Rails With Cable Management Arm _

1 RAID 1 for H330IH730fH730P (2 HDDs or SSDs) '

Software
'

1 Performance BIOS Settings '

1 OpenManage Essentials, Server Configuration Management

1 Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R730 and R730xd .

Služby

1 3Yr ProSupport and Next Busine55 Dav Dn-Site Service

Štefániko

|

tel
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