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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl., zákona č. Sb., občanský zákoník,

číslo smlouvy kupujícího: A/4/1 9/51 60/01 8

číslo smlouvy prodávajícího: A/4/1 9/51 60/01 8

I.

Smluvní strany

1. Kupující: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu:

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat

Kupujícího dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí

být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této

Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn

zastupovat Kupujícího v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění

uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., náměstek

generálního ředitele a místopředseda představenstva, pověřený vedením

sekce informatiky, telematiky a dopravního inženýrství

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Michal Berounský, ředitel úseku informatiky *

Josef Hradečný, vedoucí odd. IT a přenosu dat

(dále jen „Kupující")

2. Prodávající: YOUR SYSTEM, spol.

Sídlo:Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900

IČO:001 74939

DIČ:CZ 00174939

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl

C, vložka 72

Bankovní spojení: UniCreditBank Česká republika, a.s.

Číslo účtu:

Zastoupený: RNDr. Martin Nehasil, jednatel

k podpisu předávacího protokolu oprávněn: David Podzimek

zastoupený ve věcech technických: Robert Ondrášek

(dále jen „Prodávající")

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. Sb.,

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník") tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva") na

základě Prodávajícím předložené nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup

nových elektronických licencí Microsoft Windows 10 Professional - ll“, realizované



Kupujícím dle zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je koupě 360 ks nových elektronických licencí Microsoft

Windows 10 Professional dle požadavku Kupujícího, včetně jeho dopravy do místa

plnění.

Specifikace licencí:

- elektronická licence pro komerční použití

-, kód FQC-09478, WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

verze professional

multilicence

není požadována forma upgradu

(dále jen „Předmět koupě").

2. Popis Předmětu koupě je specifikován v předchozím odstavci této Smlouvy a v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen Příloha č. 1 ).
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě specifikovaný v Příloze č. 1

Smlouvy způsobem a ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou.

3. Prodávající se zavazuje řádně a včas, v souladu se specifikací obsaženou v příloze č. 1

této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dodat Kupujícímu Předmět

koupě a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět

koupě dohodnutou kupní cenu.

4. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Předmětu

koupě, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k realizaci Předmětu koupě.

5. Prodávající se při provádění Předmětu koupě bude řídit výchozíňii podklady

a podmínkami Kupujícího a podklady odevzdanými ke dni uzavření Smlouvy.

6. Kupující se zavazuje, že na vyzvání Prodávajícího mu bez zbytečného odkladu poskytne

další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba

vznikne v průběhu dodávky Předmětu koupě a z této Smlouvy nebo z povahy věci

nevyplývá, že Prodávající je povinen si je opatřit sám.

7. Předmět koupě bude realizován v souladu s podklady a zadáním předaným Kupujícím,

kterými jsou parametry uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Jakékoliv změny oproti

sjednanému Předmětu koupě, jeho rozsahu a termínu dokončení, které vyplynou

z dodatečných požadavků Kupujícího nebo ze změny jím předaných podkladů, z důvodu

vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně Prodávajícího, budou

řešeny formou dodatků k této Smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou

odpovídající změnu Předmětu koupě, doby plnění a ceny za Předmět koupě.

8. Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami, odpovědnými ve věcech technických

souvisejících s Předmětem koupě jsou:

a) za Kupujícího: Josef Hradečný, tel.:

b) za Prodávajícího: David Podzimek, tel.:

III.

Místo a doba plnění

1. Místem předání Předmětu koupě je sídlo Kupujícího: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.

Předání Předmětu koupě bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným

oprávněnými osobami obou smluvních stran.



2. Prodávající se zavazuje nejpozději 1 pracovní den před dnem dodání Předmětu koupě

oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a dohodnout s ním technické podrobnosti dodání

Předmětu koupě.

IV.

Termín plnění

1. Termín zahájení plnění: na výzvu Kupujícího, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy

v registru smluv

2. Termín dodání licencí: do 7 dnů od výzvy Kupujícího

V.

Kupní cena

1. Celková kupní cena Předmětu koupě sjednaná dle odst. 2 tohoto článku je cenou nejvýše

přípustnou.

1 590 200,- Kč

333 942,- Kč

1 924 142,- Kč

2. Cena za Předmět koupě bez DPH:

DPH 21%:

Cena za Předmět koupě včetně DPH:

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Cena Předmětu koupě pokrývá veškeré náklady Prodávajícího souvisejícími s provedením

a dodáním Předmětu koupě, veškeré práce a dodávky, poplatky, platby a jiné náklady

nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného rozsahu Předmětu koupě.

VI.

Platební podmínky

1. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů* V případě,

že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat

je ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě

doplněných či opravených dokladů.

2. Fakturace bude provedena jednorázově. Přílohou faktury bude předávací protokol

podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran a další požadované doklady

(záruční list, certifikát, atd.) budou neprodleně předány Kupujícímu.

3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní po převzetí skutečně dodaného zboží Kupujícím.

Zálohy nebudou poskytovány. Faktura vystavovaná Prodávajícím bude obsahovat text

následujícího znění: „Nákup nových elektronických licencí Microsoft

10 Professional“.

4. Faktura bude zaslána na adresu TSK hl. m. Prahy, a.s., jako odběratel bude uvedeno

ve faktuře:

Windows

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

1 10 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20059



VII.

Záruka

Obě smluvní strany se dohodly s odkazem na § 2095 a násl. Občanského zákoníku na níže

uvedených vlastnostech Předmětu koupě

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že Předmět koupě odevzdaný v souladu s touto

smlouvou:

a) je nový a nepoužitý;

b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům

výrobce zboží

c) je použitelný v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje

Kupujícímu, že Předmět koupě získal veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České

republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno.

Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;

d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;

e) je odevzdán v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě;

f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
g) je bez právních vad, zejména že Předmět koupě není zatížen zástavními, předkupními,

nájemními či

vlastnické právo k Předmětu koupě na Kupujícího a Kupující je oprávněn Předmět koupě

užívat a předat ho dále třetím osobám;

h) je bezpečný z hlediska českých právních předpisů;

2. Bude-li mít předaný Předmět koupě vady, sjednávají smluvní strany právo Kupujícího

požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady

možné, má Kupující právo na slevu z ceny, příp. má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle

volby Kupujícího. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Prodávajícího nahradit

Kupujícímu veškerou vzniklou škodu.

3. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady na Předmětu koupě bez prodlení po

nahlášení, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím. Pfodávající se

zavazuje odstranit nahlášenou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti)

dnů od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně

dohodnuto jinak.

4. Prodávající prohlašuje, že hlášení vad je možné provádět v pracovních dnech od 8:00

do 17:00 hod., a to na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující

bude nahlašovat vady Předmětu koupě u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Při nahlášení vad budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se

projevují.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

adresa:

5. Kontaktní údaje dle předchozího odstavce Smlouvy je možné měnit písemným

oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinnosti ode dne doručení takového

oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

6. Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto

Smlouvou, Kupující:

a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady Předmětu koupě,

b) není povinen uhradit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada

Předmětu koupě je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.

právy třetích osob. Prodávající je oprávněn převést bez dalšího



Vlil.

Smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy

1 . Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy

odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.

2. Ujednává se smluvní pokuta pro případ, že Prodávající nedodrží termín předání Předmětu

koupě sjednaný v této Smlouvě. Prodávající uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1

% z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vady Předmětu koupě podle

čl. VII. odst. 3 Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1%

z celkové kupní ceny, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

4. Ujednává se smluvní pokuta za prokázané závažné nesplnění povinností Prodávajícího

v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami, specifikací Předmětu

koupě schválenou Kupujícím či jinými povinnostmi danými touto Smlouvou, a to ve výši 2

% z celkové ceny uvedené v čl. V. této Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti.

5. Ujednává se smluvní pokuta pro případ prodlení Kupujícího s úhradou faktury

v dohodnutém termínu. Kupující uhradí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 %

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100% výše ceny uvedené

v čl. V. Smlouvy a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné

smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Kupujícího práva k uplatnění případné

náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady

škody nezapočítává.

8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní

pokuty Kupujícím Prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá

právo Kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci

o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady

smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce

Prodávajícího vůči Kupujícímu.

9. Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad

rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Ohledně

odpovědnosti z vad a odpovědnosti za škodu se smluvní strany řídí ustanoveními § 2099

a násl. Občanského zákoníku.

10. Obě smluvní strany jsou oprávněny s okamžitou platností odstoupit od této Smlouvy

v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě

je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé

smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení

smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí

zejména:

a) prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat Předmět koupě Kupujícímu

po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
b) jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;

c) prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních
dnů,

d) případ, když Prodávající uvedl v nabídce do výběrového řízení informace nebo doklady,

které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového

řízení.

e) pokud dodaný Předmět koupě nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené

touto Smlouvou. Prodávající v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani



na náhradu účelně vynaložených nákladů.
1 1 . Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti,

může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla
výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že ji
určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této
lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.

12. Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc.

Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních
stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy.

2. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle Občanského
zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení
této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným anebo
nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a

nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
anebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné,
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co

nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal
zachován.

3. Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny
okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i

faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Prodávající není oprávněn
domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené
Kupujícím, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Kupující.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně
a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se

seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl.
m. Prahy, a.s. (dále jen ,,CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách Kupujícího,
zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu
dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak,
aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak,



aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.

č. Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo

nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. Sb., trestní zákoník.

9. Obě smluvní strany současně prohlašují, že všechna ustanovení této Smlouvy byla

prohlášena za podstatná, Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jedna i druhá

strana si ponechá 2 stejnopisy.

10. Dále smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla sepsána za nápadně

nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany si ponechávají právo na možnost odstoupení

od Smlouvy, a to v tom případě, když jedna ze smluvních stran nebude moci z vážných

důvodů splnit svůj závazek ve smyslu předchozích ustanovení a dále si smluvní strany

ponechávají právo na náhrady škody.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

12. Změny a doplňky v této Smlouvě se činí písemně, a to formou dodatku ke Smlouvě.

13. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

a) Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

30. 08. 2019

V Praze dneV Praze dne 20.08.2019.

Za Kupujícího:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

P/N: FQC-09478

Název: MS OLP WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

Počet kusů: 360

Cena v Kč bez DPH 1 590 200,00 Kč

DPH 333 942,00 Kč

Cena v Kč s DPH 1 924 142,00 Kč

\


