
KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPB-141641-13/ČJ-2019-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

KupujÍcÍ
Česká republika -
sídlo:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

(dále jen ,,kupujicř') na straně jedné

ProdávajÍcÍ
obchodní firma: DATECO, s.r.o.
sídlo: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

(dále jen ,,prodávajícř') na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanoveni § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ"), tuto

kupní smlouvu



Úvodní ustanoveni

Tato kupní smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvními stranami uzavřena
na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2018 a 2019
č. j. MV-58788-75NZ-2018 uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen ,,rámcová dohoda").

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen ,,VT" nebo ,,zboží")

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle ČI. Ill smlouvy.

Ill.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 2 202 600,-- KČ bez DPH
DPH 21 % 462 546,-- Kč
CELKEM 2665146,-- Kčs DPH
Slovy: dvami|iónyšestsetšedesátpěttisÍcjednostočtyřicetšestkorunčeských.

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány
za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva,
celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou
zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny
sazby DPH.

lV.
Doba a místo plnění

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujíckn
a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plněni. Jedno
vyhotovení dodacího listu zůstane kupujíchnu a druhé vyhotovení bude předáno
prodávajicimu.
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2. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn
zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řidI ustanoveními § 2121
a násl. OZ.

VI.
Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:

a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízenI,

b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařizenIm dodávky, přesným názvem včetně
verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se jedná
o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené,
v případě OEM, ke které V7) a množstvím dodaných originálnich instalačních médií,
na kterých je dodáván.

2. prodávajÍcÍ je povinen dodat se zbožím ke každému zařIzení - samostatnému
funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze
v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.

3. ProdávajÍcÍ je povinen předat kupujÍcÍmu kompletní dokumentaci k dodávané VT
a kupujIcí je povinen tuto dokumentaci převzít.

4. prodávajÍcÍ předložil jako součást dodavatelské dokumentace pro části nabízeného
zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, kopie prohlášení o shodě. (pouze pokud dodané zařIzení nebylo součástí
nabídky v soutěži o rámcovou dohodu.)

5. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.
Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě daňového dokladu

2. ProdávajÍcÍ uvede na daňovém dokladu celkovou cenu dodávky v KČ s DPH i bez
DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčÍs|ením.

3. prodávajÍcÍ na daňovém dokladu uvede jednotkové ceny v KČ bez DPH a s DPH
s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslenhn.

4. Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícknu
na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor informačních a komunikačních technologii
Kounicova 24
611 32 Brno



Elektronickou fakturu příp. vystavenou prodávajÍcÍm ve strukturovaném datovém
formátu (ISDOC/ISDOCX, CIl, UBL) dle evropského standartu lze zasílat pouze
na e-mailovou adresu centrální podatelny kupujícIho:

5. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné částky
z účtu kupujÍcÍho.

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy,
ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze
na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a
a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

7. Jestliže je prodávajici dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupujÍcÍ oprávněn
provést zajišťovací úhradu DPH na účet přMušného finančního úřadu a uhradit
prodávajíchnu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku
kupujÍcÍho.

8. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII.
Záruka

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje poskytovat záruku v délce 60 měsíců.

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

lX.
Vady

1. prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy
č. 2 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě
a v rámcové dohodě. KupujÍcÍ je povinen dodanou VT převzít a zaplatit kupní cenu.

2. Poruší-li prodávajÍcÍ povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady
plněni. KupujÍcÍ je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištěni.

3. zjistí-li kupujÍcÍ vady týkajicí se typu a technických parametrů dodané VT již při
dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupeni
od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajicímu.

4. Vady, které kupujíci zjistí až po převzetí dodávky, je prodávajÍcÍ povinen odstranit
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. ProdávajÍcÍ odstraní vady
bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy.
Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupujÍcÍ svého práva
na odstoupeni od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

5. KupujÍcÍ požaduje plnou náhradu vadných pevných disků (HDD) v době záruky bez
nároku na jejich vrácení prodávajicknu.
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X.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové
dohodě.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajÍcÍho
se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle ČI. lV. této smlouvy nebo
nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

3. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávajÍcÍ ocitne
pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

4. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávajÍcÍ stane
nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

XII.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řIzení před
obecnými soudy České republiky.

XIII.
Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
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3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoručnI podpisy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany vyslovují souhlas se zveřejněn im (případně jiným zpřÍstupněním) této
smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejÍcÍch se smluvním vztahem založeným
touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

6. Tato smlouva podléhá uveřejněni dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu kupujÍcÍ. Smluvní
strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno
poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů
zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku
toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávajÍcÍ a 1
kupující.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět plnění a Příloha č. 2 -
Technická specifikace.

Elektronicky podepsáno: Elektronicky podepsáno:
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Příloha č. 1 ke KRPB-141641-13/ČJ-2019-0600VZ

Předmět plnění

výpočetní technika - cenový rozpis Ceny doplní uchazeč
Jednotková Jednotková

- . Počet Cena celkem Cena celkem
. cena bez DPH DPH v Kc cena s DPH DPH v Kc .

P.c. Popis kusu
v KČ v Kč bez DPH v Kc s DPH v Kc

1. sestava PC 02 s rozšířenou servisní zárukou na 5 let 200,00 11 013,00 2 312,73 13 325,73 2 202 600,00 462 546,00 2 665 146,00

Cena celkem 2 202 600,00 462 546,00 2 665 146,00








