
Kupní smlouva
dle ustaň. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

,,Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ
Masarykova"

Číslo smlouvy prodávajícího: RCZ-2019-Z040
Číslo smlouvy kupujícího: ovv/ks/2019/03



I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující

Sídlo
IČO

DIČ

Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy

: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy l

: 00255661

: CZ00255661
:

: zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

zástupce ve věcech technických:
Základní škola Klatovy, Čapkova úl. 126

ředitelka školy
e-rnail: , tel.:

Základní škola Klatovy, Plánická úl. 208
ředitel školy

e-mail: tel.:

Masarykova základní škola Klatovy tř. Národních mučedníků 185
- ředitelka školy

e-mail: , tel.:

a

Prodávající : AUTOCONT a.s.

Sídlo : Homopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ : 04308697

DIČ : CZ04308697

Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. 11012, vložka B

Zastoupen : zástupce ve věcech smluvních: na základě plné moci

Tel: e-mail:

zástupce ve věcech technických:

Tel.: e-mail:

Plátce DPH: ANO
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.04.2019 a rozhodnutí zadavatele ze dne
07.05.2019.

l. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu ,,Vybavení základních škol v Klatovech", Identifikační číslo EIS:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16063/0003227, podpořeného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).

2. Tato Snílouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,Vybavení
základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova" zadávanou
Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku, a v souladu
se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

3. Předmětem této Smlouvy je dodávka IT vybavení a vybaveni odborných učeben. Součástí dodávky je rovněž
provádění záručního servisu.

4. Konkrétně je předmětem Smlouvy dodávka hardware, licenci software a vybavení odborných učeben, a to včetně
umístění, montáže a provedení školení. Součástí předmětu je také instalace, implementace a napojeni všech
dodávaných komponent na stávající infirastrukturu Kupujícího a uvedení do provozu (dále také jen ,,Předmět
koupě" nebo ,,Zboží"). Specifikace Zboží a podmínky této Smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek
Kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky Prodávajícího jako vybraného dodavatele v
tomto zadávacím řízení. Zboží bude dodáno dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2.

5. Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a
v nabídce dodavatele, bude nové, nikoliv repasované, a bude plně vyhovovat účelu, pro který je určeno. Rovněž
musí splňovat příslušné technické normy, právní a další předpisy vztahující se k Zboží.

6. V rámci plnění předmětu této Smlouvy Prodávající zajistí proškolení zaměstnanců Kupujícího v základních
otázkách pravidelné a běžné údržby dodávaného Zboží. Pokud není termín a rozsah školeni stanoven zadávacími
podmínkami bude navržen Prodávajícím a musí být schválen Kupujícím. Následně Kupující stanoví počet a jména
osob, které se školení zúčastni.

7. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících
technické vlastnosti a parametry dodávaného Zboží, např. technické/produktové listy výrobců, katalogy, certifikáty
a příslušná prohlášení o shodě atd.

8. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží, a že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý
k zajištění předmětu Smlouvy.

9. prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní Zboží, a to včetně příslušenství a umožnit Kupujícímu
nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní
cenu ve výši a se splatností podle ČI. IV. této Smlouvy.

10. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava a vyložení Zboží do místa plnění určeného
kupujícím, odborná instalace a uvedení Zboží do provozu, případná likvidace vzniklého odpadu, dále povinnost
předvést Kupujícímu veškeré požadované fúnkce a parametry Zboží, zaškolení oprávněných osob Kupujícího
v rozsahu nezbytném k řádnému užíváni a údržbě Zboží, dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné
k užíváni Zboží, jakož i provést další úkony specifikované v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.

l l. Předání kompletního plnění bude protokolárně potvrzeno (viz ČI. V. této Smlouvy). Akceptační (předávací)
protokol bude sepsán poté, co bude Zboží řádně předáno a budou řádně splněny závazky uvedené v tomto článku a
technické specifikaci plněni. Akceptační (předávací) protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami.

12. Prodávající je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím
přílohu č. l této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. l
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle ČI. XIII.

13. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího a pouze v případě, že
nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude
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ohrožena schopnost prodávajícího dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou.
Kupující si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu kupujícího se změnou
poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

14. Prodávající se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše
jejich podílu na akci.

IFL DOBA, M ÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

l. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě dle plnění této smlouvy nejpozději do 90 kalendářních dnů od odeslání
výzvy k zahájení plnění.

2. prodávající doloží kupujícímu po úvodní schůzce k projektu před zahájením plnění konkrétní termíny plnění
jednotlivých aktivit.

3. Místo plnění: ZŠ Plánická (Plánická úl. 194), ZŠ Masarykova a ZŠ Čapkova v Klatovech.

IV. CENA

l. Kupní cena je stanovena dohodou SInluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci
zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy. Cena předmětu plnění činí celkem 3 390 245 KČ bez DPH, DPH
(21 %) 711 95 l, 45 KČ, cena celkem včetně DPH 4 102 196,45 KČ.

2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním předmětu koupě
a se splněním povinností Prodávajícího dle Srnlouvy včetně balení, skladování, přepravy, vykládky a instalace
předmětu koupě a dodání dokumentace k němu. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši dph u ceny sjednané touto Smlouvou.
Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši a smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Kupní cena za předmět plnění bude uhrazena jednorázově po ukončení akceptačního řízení a podpisu předávacího
protokolu kupujícím a prodávajícím bez výhrad.

2. Kupující je oprávněn započíst oproti faktuře dodavatele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok
na náhradu škody vůči prodávajícímu.

3. Úhrada bude prováděna v české měně.

4. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení prodávajícího a kupujícího, adresy, sídla,
- číslo faktury,
- den odeslání a den splatnosti faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení předmětu koupě ,,Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybaveni - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ

Masarykova"
- označení číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003227
- číslo telefonu prodávajícího,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.
V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti
prodávajícímu na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až
doručením opravené faktury kupujícímu.
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5. Kupující neposkytne prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této smlouvy.
6. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými

předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku kupujícího v souladu s těmito právními předpisy.

7. Prodávající je současně k faktuře povinen přiložit kopii vypořádaného akceptačního, resp. předávacího protokol
ohledně plnění předmětu smlouvy s výsledkem akceptačního řízeni - bez výhrad.

8. Splatnost faktur je 30 dní.

9. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona
Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu
uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH
z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu
nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivýin plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění
přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a
úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícíinu v částce uhrazené DPH
považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv.
nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob,
což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

l. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení, tj. bez jakýchkoli
vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, a včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných
touto Smlouvou. Předmět koupě dodávaný Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat
kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

2. Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci
nezbytnou k užívání Předmětu koupě (certifikáty, záruční listy, osvědčení atd.), včetně návodů k obsluze v českém
jazyce.

3. Předání předmětu koupě bude probíhat na základě akceptačního řízeni, přičemž výsledkem akceptačního řízení
bude konstatování kupuj ícího:

a) Akceptováno bez výhrad - v případě, že kupující v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předávaném
plnění žádné vady ani nedostatky, uvede kupující do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo
akceptováno bez výhrady a akceptační protokol potvrdí svých podpisem.

b) Akceptováno s výhradami - předané plnění vykazuje vady nebo nedostatky, které ovšem nebráni k jeho
užíváni. V tomto případě bude akceptační protokol obsahovat seznam vad nebo nedostatků s termíny jejich
odstranění. Odstranění těchto vad a nedostatků potvrdí kupující do původního akceptačního protokolu.
V akceptačním protokolu se uvede, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a obě strany akceptační
protokol potvrdí svým podpisem.

c) Neakceptováno - předané plnění vykazuje takové vady a nedostatky, které brání jeho užití. Obě smluvní strany
se dohodnou na harmonogramu odstraněni vad a terminu nového akceptačního řízení. Do akceptačního
protokolu se uvede, že předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a obě strany
akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

4. Výstupem akceptačního řízení bude písemný akceptační (předávací) protokol, podepsaný pověřenými zástupci
prodávajícího a kupujícího. Za kupujícího jsou protokol oprávněni podepsat bud' osoby oprávněné jednat, nebo
kontaktní osoby uvedené v ČI. I.1 a I.2 této Smlouvy. Obsahem akceptačního (předávacího) protokolu bude
jednoznačná identifikace předávaného plnění, včetně uvedení kvantifikace, pokud je to u předávaného produktu
relevantní. Protokol bude dále obsahovat datum předání a převzetí, jméno a podpis předávající osoby za
prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího.

5. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání předmětu
koupě, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno.

6. Předmět koupě bude prodávajícím předán a kupujícím převzat na základě akceptačního (předávacího) protokolu.
Předmět koupě se považuje za dodaný a závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn až okamžikem
převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad, tj. s výsledkem akceptačního řízení - bez výhrad.
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7. Práva z poskytnuté licence kupující nabývá rovněž okamžikem bezvýhradné akceptace dodaného SW.

8. Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k předmětu
koupě kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím předmětu koupě bez vad, tj.
s výsledkem akceptačního řízení - bez výhrad.

9. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okanížiku
předání vada anebo předmět koupě nebude splňovat požadované technické parametry dle této smlouvy.

VII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

l. Prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává software podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000
Sb. (autorský zákon), proto poskytuje kupujícímu licenci (tj. oprávnění k výkonu práva užívat vytvořené autorské
dílo), a to formou licenčního ujednání v této smlouvě.

2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

3. Povinnost týkající se licence platí pro prodávajícího i v případě dodání části předmětu smlouvy poddodavatelein.

4. Prodávající je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích
osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo
jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností kupujícího dotčena práva třetích osob, nese prodávající vedle
odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím kupujícímu vzniknou.

5. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně uvedené v článku
VI. této smlouvy.

6. Při užití autorského díla, software, je prodávající povinen respektovat licenční podinínky předmětného software,
smluvní povinnosti a platné zákony.

VJFI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

l. Prodávající se zavazuje:

a) Písemně oznamovat kupujícímu všechny skutečnosti, které při poskytování plnění podle této smlouvy i jinak,
zjisti, a které by mohly mít vliv na změnu požadavků kupujícího.

b) Zúčastňovat se jednání svolaných kupujícím v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

c) zajistit dodržování bezpečnostních a provozních předpisů platných pro realizaci předmětu plnění dle této
smlouvy v prostorách kupujícího.

d) Chránit veškerá data a informace kupujícího, se kterými přijde prodávající do styku, v souladu s článkem XV.
této Smlouvy a zajistit dodržování této povinnosti též všemi jím pověřenými osobami.

e) V případě změny sídla prodávajícího, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě
se zavazuje prodávající písernně uvědomit kupujícího nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.

2. Prodávající je povinen písemně informovat v průběhu plnění této Smlouvy o jakýchkoliv změnách na pozici
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy.

3. prodávající seznáiní Kupujícího nejpozději na úvodní projektové schůzce s konkrétními požadavky na potřebnou
součinnost ze strany Kupujícího pro splnění této smlouvy.

IX. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

l. Proškolit pracovníky prodávajícího v celém rozsahu relevantních bezpečnostních a provozních předpisů platných
po celou dobu realizace předmětu smlouvy v prostorách kupujícího.

2. Poskytnout prodávajícímu dostatečnou součinnost při plnění smlouvy.

3. Umožnit pracovníkům prodávajícího v pracovní dny, či případně v jinou vzájemně dohodnutou dobu, přístup do
útvarů kupujícího, v nichž je nezbytná osobní komunikace pro plnění předmětu této smlouvy.

4. zajistit, aby příslušní pracovníci prodávajícího poskytovali pracovníkům kupujícího potřebné informace pro
realizaci předmětu smlouvy v dohodnutém terminu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů.

5. V případě změny sídla kupujícího, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě se
zavazuje kupující písemně uvědomit prodávajícího nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.



X. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

l. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že dodaný předniět koupě
bude po celou záruční dobu způsobilý pro použiti ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Kupuj ící požaduje a prodávající se zavazuje držet záruku na předmět plnění této smlouvy v rozsahu definovaném
v příloze č. 2 smlouvy - Technické specifikaci, kdy je pro každý typ zařízení definován odlišný typ a rozsah
požadované záruky.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu plnění. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje
za včas uplatněnou. Kupující je povinen oznámit výskyt vady na předmětu koupě v průběhu záruční doby vždy bez
zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil

3. V průběhu záruční doby se prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených kupujícím. V souvislosti
s odstraňováním záručních vad prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke
kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je prodávající povinen používat výhradně nové a
originální díly.

4. Pokud je reklamace oprávněná, má kupující právo na bezplatné odstranění vytýkaných vad. Pokud vadu není
možno bezplatně odstranit, má kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích
ze smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamace uznána za oprávněnou, přičemž dojde
k poskytnutí předmětu koupě (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného
(náhradního) plnění kupujícímu.

5. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí předmětu
koupě anebo prostřednictvím e-mailu, s popisem vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení
obratem a vyřídit ho způsobem, který kupující zvolí. Odstranění vad (případně výměna vadného zařízení) do 5
pracovních dnů od nahlášení závady (tj. od přijetí písemné či elektronické reklamace), resp. do 2 pracovních dnů,
pokud by dodání vadného předmětu koupě způsobovalo vážné provozní problémy. Předání a převzetí případného
vadného zařízení v sídle kupujícího.

6. Odstranění vady musí být provedeno nejpozději v garantovaných lhůtách. Pokud by doba řešení závady měla
přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, Prodávající zdarma zajistí po celou dobu odstraňováni závady dodávku
náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

7. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující pInou funkčnost provozu
předmětu koupě je kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na
náklady prodávajícího, aniž takový zásah má jakýkoli vliv na záruku za jakost. Prodávající se zavazuje kupujícímu
uhradit náklady a výdaje s tím spojené do 10 (deseti) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Prodávajícímu.

8. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého
společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn kupující. Znalec nesmí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého
posudku hradí prodávající, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady
kupující.

9. Kupující je povinen předmět koupě zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je
možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí
předmětu koupě za účasti zástupce nebo dopravce prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Za podstatnou vadu
se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, jakož i v dalších dokladech
stanovených ve smlouvě. V případě, že kupující zjistí porušení obalu předmětu koupě, zavazuje se oznámit tuto
skutečnost prodávajícímu nebo jeho dopravci a zdokumentovat ji.

10. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu koupě v rámci záruční doby prodávajícímu jiný
požadavek a odstranění vady nebude možné realizovat ve lhůtách dle odst. 4 tohoto článku, je prodávající povinen
nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou vady oznámeny, provést výměnu předmětu koupě na své náklady,
přičemž pokud tak prodávající neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za předmět
koupě či od této smlouvy odstoupit.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

l. Prodávající odevzdá kupujícímu předinět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2. prodávající je povinen dodat předmět koupě bez právních či faktických vad.

3. prodávající odpovídá za to, že na dodaném předmětu koupě neváznou práva třetích osob
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4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě, jež určuje tato smlouva nebo obecně
závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho
předání kupujícímu a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době. Právo kupujícího z vadného
plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až
později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti

5. prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě neváznou žádná práva
třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.

6. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady.

7. Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy
vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání předmětu koupě jakákoliv škoda, odpovídá za
ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost.

8. Maximální výše odpovědnosti za škodu odpovídá výši způsobené škody.

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení povinnosti kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit, se
prodávající vzdává nároku na náhradu škody.

XII. POJIŠTĚNÍ

l. prodávající je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající předmět plněni jako takový
včetně, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tornu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

2. prodávající je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit kupujícího za všechny ztráty a nároky
uplatněné v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby či ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která
může vzniknout v důsledku plnění této smlouvy; prodávající se zároveň zavazuje odškodnit kupujícího za jakékoli
související nároky, řízení, škody a další náklady.

3. prodávající je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na
životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti
s plněním této smlouvy.

4. Kupující není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi prodávajícího nebo
třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím kupujícího nebo jeho zaměstnanců. Za
všechny případné nároky či škody, které by kupujícímu vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je prodávající
povinen kupujícího odškodnit.

5. prodávající je povinen předložit kupujícímu před podpisem této smlouvy kopii pojistné smlouvy dokladující
pojištění v rozsahu dle této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy
ze strany kupujícího.

6. prodávající je povinen udržovat platné pojištěni i tehdy, pokud dojde ke zrněně rozsahu či povahy předmětu plnění:
v případě změny předmětu koupě je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po
celou dobu pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu trvání této
smlouvy je prodávající povinen předložit kupujícímu doklad o zrněně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

7. Jestliže prodávající poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu
nebo nepředloží kupujícímu ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může kupující od této kupní
smlouvy odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli
pojistné nezbytné k uzavření a udržováni takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny, nebo vymáhat tyto částky po prodávajícím přímo. V případě, že
kupující nebo prodávající bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen
druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

l. Jestliže prodávající odevzdá předmět plnění po termínu uvedeném v ČI. III této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže prodávaýíci neodstraní v termínu dle této smlouvy vadu, která se vyskytla v záruční lhůtě, a zároveň
neposkytne Kupujícímu za vadný Předmět koupě zdarma náhradní řešení o stejných nebo vyšších technických

sí/á/i/ů"| 8 Z 'Í 1



parametrech, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení.

3. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen prodávajícímu uhradit za každý započatý
kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání
částky u peněžního ústavu kupujícího.

4. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze
č. l smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 KČ (slovy
padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

5. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.
Nárok za zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě kupní ceny podle této
smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení.

6. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti
s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY ODSTOUPENÍM

l. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních povinností
stranou druhou nebo v případě, že dojde k opakovanému nepodstatnému porušení smluvních povinností a
prodlévajíci strana nesplní svoji povinnost ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Účinky odstoupení od této
smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této sínlouvy se považuje:

a) dodáni předmět koupě s nevyhovujícími technickými parametry

b) prodlení s termínem dodání delší než 15 dní

c) nepravdivost prohlášení prodávajícího dle ČI. X.5 nebo X.6 této smlouvy

d) opakované prodlení s odstraněním vad dle této smlouvy

e) prodlení s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady
anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně

f) prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XV. OCHRANA DAT A INFORMACÍ

l. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré informace a zvláště pak veškerá data Kupujícího, se kterými se
seznámí v rámci plnění této smlouvy pracovníci či poddodavatelé prodávajícího, a které získá Kupující i
Prodávající při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, budou považovány za důvěrné. Smluvní strany se
zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost s výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany či
plnění zákonné povinnosti, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezpřístupnit a ani neumožnit
zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.

2. výše stanovená povinnost mlčenlivosti nekončí po ukončení realizace předmětu plnění dle této Smlouvy nebo
jejím ukončením, pokud nenastane některé z následujícího:

a) informace je veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou jinak než porušením této smlouvy,
nebo

b) ke sdělení informace dojde na základě závazného požadavku nebo výzvy státních orgánů oprávněných k
tomuto na základě zákona.

XVI. DORUČOVÁNÍ A KOMUNIKACE

l. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány v českém jazyce osobám
oprávněným jednat za smluvní stranu nebo kontaktním osobám smluvních stran uvedených v ČI. I této Smlouvy,
jakožto osobám oprávněným k jednáním ve věcech týkajících se této Smlouvy. Změna těchto osob musí být druhé
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smluvní straně neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení
druhé smluvní straně.

2. Pokud tato Smlouva vyžaduje pro určité sdělení či jiné jednání smluvních stran písemnou formu, bude takové
sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu kontaktní osobou jedné smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé
smluvní strany, popř. takové sdělení může být zasláno prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla příslušné smluvní strany k rukám kontaktní osoby této strany nebo
osoby oprávněné jednat podle této Smlouvy. Upozornění na porušení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy musí mít
písemnou formu.

3. Vyžaduje-li tato Smlouva, aby určité sdělení či jiné jednání smluvních stran bylo učiněno písemně v určité lhůtě, je
tato lhůta zachována, pokud je sdělení nebo úkon doručeno elektronicky na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
strany podle této Smlouvy. Pokud smluvní strana nepotvrdí doručení, má se za to, že zpráva byla doručena třetí
pracovní den po odeslání e-mailu.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.

2. prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Předmět koupě. Prodávající dále prohlašuje,
že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis Předmět koupě.

3. prodávající se zavazuje písemně poskytnout na žádost Kupujícího jakékoliv doplňující informace související
s realizací předmětu smlouvy, a to ve lhůtě stanovené Kupujícím.

4. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy.
prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat
Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu
s Kupujícím.

5. prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizaci této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho
pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. I01/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování,
jakož i k jejich jinému zneužití.

6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanoveni Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho
povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu
Smlouvy.

7. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem
a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací dodávky.

8. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen (v případě změny sazby DPH), mohou být učiněny
výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění
však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona,

9. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory
vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně příslušnými orgány České
republiky (soudními orgány).

10. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky a změny
Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.

l l. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy
třetí osobě.

12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 2016/679 a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna
na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i
všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou související.
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13. prodávající (i jeho případní poddodavatelé) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

14. Prodávající (i jeho případní poddodavatelé) je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční spráyy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni
kontroly součinnost.

15. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003227.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající také
dvě vyhotovení.

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.

18. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle,
učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své podpisy.

19. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vC. příloh, případných změn a dodatků byla uveřejněna
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a případně na profilu zadavatele
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. Uveřejněni se zavazuje provést Kupující.

20. Tento právni úkon byl v souladu s ust. z. č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy
dne 07.05.2019 usnesením č. 8/2019.

V Klatovech dne 24. 0& 2019 V Karlových Varech dne AB. C · 'ú) (Qi

starosta města Klatov
(kupující) ředitel regionálního centra

na základě plné moci

Přílohy

Č. l - čestné prohlášení - seznam poddodavatelů v el. podobě na CD
Č. 2 - oceněná technická specifikace v el. podobě na CD
Č. 3 -plná moc v' el. p7á áb
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