
Číslo Smlouvy: 2019/0147

KUPNÍSMLOUVA

uzav ená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník,
ve Znění pozdějších p edpisů, (dále jen „Smlouva")

mezi

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - epy

IČ: 00231223

DIČ: c200231223

Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou

Bankovní Spojení: Česká spo itelna a.S.

Číslo účtu: 27-2000700399/0800

Pově ený pracovník:

Telefon:

E-mail:

(dá/e jen „Objednatel”)

Netfox s.r.o.

Se Sídlem: Koněvova 65 Praha 3
Zastoupené: Leošem Liščákem
osoba Oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Leoš Liščák
IČ 27574032 DIČ cz27574032
ID datové Schránky: XchpZnZ

Bankovní Spojení:

Číslo účtu:
Telefon:
Fax:

Email:

Zapsán v obchodním rejst íku Městským Soudem v Praze oddíl C vložka 116806.

(dá/e jen „dodavate/")
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P edmět plnění

P edmětem plnění této Smlouvy je dodávka Zboží, které je blíže Specifikováno
p edmětem plnění velektronickém tržišti a vp íloze č. l této Smlouvy. Dodání
p edmětu plnění Zahrnuje úplnou a bezvadnou dodávku, včetně dopravy do místa
plněnía p ípadných dalších poplatků.
Objednatel se Zavazuje p edmět plnění p evzít a Zaplatit sjednanou cenu podle článku
||.1 této Smlouvy.

Kupní cena

Celková kupní cena Za p edmět plněníje Stanovena dle p ílohy č. 1.

Kupní ceny Za jednotlivé položky p edmětu plněníjsou uvedeny v p íloze Č. 1.
Kupní cena je cenou nejvýše p ípustnou (nep ekročitelnou), kterou lze měnit pouze
v p ípadě Změny Zákonné Sazby DPH nebo Změny povinné osoby k dani podle Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z p idané hodnoty, ve Znění pozdějších p edpisů.

III.

Doba a místo plnění, dodací podmínky

Místo plnění: Sídlo Zadavatele

Termín plnění: dodavatel Se Zavazuje dodat p edmět plnění objednateli nejpozději do
28 pracovních dnů po objednávce učinění po vyhodnocení nabídek.
Dodávka p edmětu plnění bude považována Za dodanou jejím p evzetím
objednatelem a podpisem dodacích listů Zástupci obou Smluvních Stran v místě plnění.
Jedno vyhotovení dodacích listů Zůstane objednateli
a druhé vyhotovení bude p edáno dodavateli.

Objednatel nabývá vlastnické právo kp edmětu plnění, jakmile je mu p edáno po
potvrzení dodacího listu.

lV.

Platební podmínky

Platba Za uskutečněnou kompletní dodávku p edmětu plnění bude provedena
bezhotovostním platebním p evodem na Základě daňového dokladu (dále jen
„faktury") vystavené dodavatelem a dodané objednateli po p evzetí p edmětu plnění
podle článku I||.3 této Smlouvy. P ílohou faktury bude Zástupci obou stran podepsaný
dodací list potvrzující, že p edmět plnění byl dodán Objednateli vpožadovaném
množstvía kvalitě.
Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními

p edpisy a dále vyčíslení Zvlášť ceny díla bez DPH, Zvlášť DPH a celkovou cenu
p edmětu plněnívčetně DPH.
V p ípadě p enesené daňové povinnosti (osobou povinnou kdani ve Smyslu
ustanovení § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z p idané hodnoty, ve Znění
pozdějších p edpisů, je objednatel) vystaví dodavatel fakturu pouze na cenu bez DPH.
Dodavatel tuto skutečnost vyznačí na faktu e.
Faktura je Splatná do 21 kalendá ních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
objednateli na adresu Zákazníka.
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Faktura je považována Za proplacenou okamžikem odepsání p íslušné finanční částky
Z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
Objednatel je oprávněn p ed uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti Stanovené touto Smlouvou nebo
obecně Závaznými právními p edpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu,
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh p edmětu plnění než dohodnutý v této
Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení.
Dodavatel je povinen v p ípadě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
novou. Düvodným vrácením faktury p estává běžet původní lhůta Splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží Znovu Ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

Platba bude realizována v Kč na Základě p edložené faktury.
Zálohové platby objednatel neposkytuje.

V.

Vady

Dodavatel je povinen dodat p edmět plnění v množství, druhu a jakosti dle Zadávací

dokumentace ve ejné Zakázky a této smlouvy včetně podmínek pro p epravu do místa
dodání. Objednatel je povinen dodaný p edmět plnění p evzít a Zaplatit kupní cenu.
Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku V.1 této Smlouvy, jedná

se o vady plnění. Za vady plnění Se považuje i dodáníjiného druhu p edmětu plnění.
Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

ˇ

ZjiStí-li objednatel vady týkající se jakosti dodaného p edmětu plněníjiž p i dodání, je
oprávněn odmítnout jeho p evzetí a od této smlouvy odstoupit.

To platí i p i dodání jiného druhu p edmětu plnění. Odstoupení od této smlouvy

bezodkladně objednatel písemně oznámí dodavateli.
Vady, které Se týkajíjakosti dodaného p edmětu plnění, které objednatel zjistí až po
p evzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději
do 30 kalendá ních dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně
dodáním náhradního p edmětu plnění v požadovaném množství a jakosti. Obdobně
postupuje dodavatel iv p ípadě, nevyužije-li objednatel svého práva na odStoupeníod
této Smlouvy podle článku V.3 této Smlouvy.
Dodáním náhradního p edmětu plnění podle článku V.4 této smlouvy není dotčena
odpovědnost dodavatele za p ípadnou škodu.

VI.

Záruční podmínky

Na dodávku je dodavatelem poskytnuta záruka za jakost, která zaručuje, že p edmět
plnění bude odpovídat požadované technické Specifikaci a bude prosté vad po dobu
36 měsíců. Doba záruky počíná běžet ode dne dodávky p edmětu plnění podle článku
ll|.3 této smlouvy.

VII.

Sankce

Dodavatel je oprávněn požadovat na Objednateli úrok Z prodlení

Za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % Z oprávněně fakturované
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částky včetně DPH Za každý i Započatý den prodlení. Výše Sankce je omezena

maximálně do výše ceny plnění Za p edmět plnění bez DPH podle článku ll.1 této

Smlouvy.

Objednatel je Oprávněn požadovat na dodavateli Smluvní pokutu

Za nedodržení termínu dodání p edmětu plnění dle této Smlouvy,

a to ve výši 0,5% Za každý i započatý den prodlení. Výše Sankce

je Omezena maximálně do výše ceny plnění Za p edmět plnění bez DPH podle článku
ll.1 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli Smluvní pokutu

Za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na Základě reklamace, a to ve výši
0,5% Za každý i započatý den prodlení. Výše Sankce

je omezena maximálně do výše ceny plnění Za p edmět plnění bez DPH podle článku
ll.1 této Smlouvy.

Úrok Z prodlení je splatný do 21 kalendá ních dnů od data, kdy byla povinné Straně
doručena písemná výzva kjejich Zaplacení oprávněnou Stranou, a to na účet
oprávněné Strany uvedený v písemné výzvě.
Smluvní pokuta podle článku Vll.2 a Vll.3 této Smlouvy je Splatná

do 21 kalendá ních dnů Od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva

kjejich zaplacení oprávněnou Stranou, a to na účet oprávněné Strany uvedený

v písemné výzvě.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Oprávněné strany

na náhradu škody.

Vl l I.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení Od smlouvy Se ídí občanským zákoníkem.

Objednatel je Oprávněn Odstoupit Od smlouvy, jestliže byl na majetek dodavatele

vyhlášen konkurz nebo ízení o vyrovnání.

IX.

ešení Sporů
Tato smlouva Se ídí právním ádem České republiky, zejména p íslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.
Veškeré Spory mezi smluvními stranami budou ešeny nejprve smírně.
Nebude-li Smírného ešení dosaženo, budou spory ešeny v Soudním ízení.

Podle § 898 Zákona č. 99/1963 Sb., (Občanský soudní ád) Se Strany této smlouvy

dohodly, že místně p íslušným Soudem prvního stupně
ve sporech Z této Smlouvy bude v p ípadech, kdy není Stanovena výlučná p íslušnost
soudu a kdy je v prvním stupni p íslušný krajský Soud, Městský Soud v Praze,

v p ípadech, kdyje v prvním stupni p íslušný okresní Soud, Obvodní soud pro Prahu 4.

X.

Odpovědnost za škody
1. Dodavatel odpovídá Za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu

stanoveném českým právním ádem, Zejména pak občanským Zákoníkem.
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XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzav ení a účinnosti Zve ejněním v registru
Smluv.

2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky OdsouhIaSenými oprávněnými osobami obou smluvních Stran, které Se stanou
nedílnou Součástítéto Smlouvy.

3. Z důvodu právníjistoty Smluvní Strany prohlašují, že jejich závazkový vztah Založený
touto Smlouvou Se ídí Občanským Zákoníkem.

4. Obě Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzav ena v tísni,
ani Za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho p ipojuji
Své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 Stejnopisech, Znichž 1 obdrží Objednatel a 1
dodavatel.

P íloha č. 1: P edmět plnění S cenovou kalkulaci

V Praze dne 31' U5' 2019 V Praze dne 28.5. 2019

DOLQŽKA

-

OOO Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v Souladu

S usnesením RMC Č. 000192/2019 Ze dne 22.5.2019 Se Osvědčuje právní úkon Spočívající v uzav ení
kupní Smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností Netfox s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných

výše uvedeným ustanovením.

50. [15. 2019
V Praze dne:

-Zastupitelstvaı
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P íloha č. 1: P edmět plnění S cenovou kalkulacı'

Produktové
Počet kusů číslo (PN) Název - popis bez DPH/ks

Lenovo V330-14IKB/ i5-8250U/ SGB DDR4/
256GB SSD/ Intel UHD 620/ 14" FHD TN/ W10P/

7 8lBOOOLLCK šedý

7 5WSOQ97829 Lenovo WarUpgrade pro NTB V na 3r On-Site

Microsoft Office Home and Business 2019 All
7 T5D-03183 Languages - ESD

Kč bez DPH Kč S DPH 21% DPH

Cena celkem 137 410,00 166 266,10 28 856,10
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