
Kupní Smlouva 

Statutární město Přerov 
se sídleın: Bratrská 34, 750 1 1 Přerov 2 
IČ; 00301825 
Dıčz CZ00301825 
Zastoupené Mgr. Petrem Karolou, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova, na základě části 
IV odst. 4, písm. a) vnitřního předpisu č. 4/201 1 ~ Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu 
města Přerova, ve znění pozdějších změn 

jako kupujı'cı'ııı na strane' jedné
a 

TONERMARKET S.r.0. 
se sídlem/místem podnikání.“ Šmerdova 973/4, Olomouc 
IČ; 25884239 
DIČ; CZ25884239 
=”“°“/W' “' 

jako pr0[Iávajı'cı'ııı na straně druhe' 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník, tuto kupní smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k movitýın věcem, Spotřebnímu/ tonerůın do tiskáren, 
popis a Specifikace včetně počtůje uveden v Příloze č. 1. této smlouvy (dálejen „Předmět smlouvyfˇ), tak jak 
byla učiněna prodávajícím, jakožto uchazečem, nabídka do veřejné zakázky malého rozsahu kupujícího, 
jakožto zadavatele. 

2. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje Předmět sınlouvy, zavazuje se jej 
převzít do svého vlastnictví a Zaplatit za něj kupní cenu. 

3. Zadavatel požaduje dodání nepoškozeného kvalitního spotřebního materiálu. Zadavatel požaduje dodání 
spotřebního materiálu určeného pro český trh. 
Prodávající prohlašuje, že Předmět Smlouvyjejeho vlastnictvím. 

II. Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za Předmět smlouvy je Sjednána smluvními stranami dle nabídky prodávajícího ze dne 5.9.2019 
v celkové výši 242 526 Kč bez DPH, DPH 50 930 Kč, 293 456 Kč včetně DPH. Podrobná kalkulace celkové 
kupní ceny vychází Z Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím a 
doručeného kupujícímu za dodaný Předmět smlouvy. Prodávající se zavazuje vystavit daňový doklad do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí 
Předmětu Smlouvy kupujícím, kterým se rozumí podpis dodacího listu kupujícím. Splatnost fakturyje 21 dní 
ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude obsahovat 
náležitosti dle této sınlouvy (příp. dle zákona), je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k provedení 
opravy, přičemž od data vystavení opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti 21 dnů. 

3. Celková kupní cena dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je nepřekročitelná, Výjimkouje změna zákonné sazby 
DPH. 

III. Termín dodání 

1. Prodávající se zavazuje dodat a řádně předat kupujícímu Předmět sınlouvy vsídle kupujícího od nabytí 
účinnosti smlouvy do 21 dnů. 
K přechodu nebezpečí škody na Předmětu Smlouvy dojde okamžikem jeho převzetí kupujícím.



IV. Odpovědnost za vady, Smluvní sankce
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V případě, že budou kupujícím po převzetí Předmětu smlouvy na tomto zjištěny vady, má kupující právo 
uplatnit vůči prodávajícímu nároky V souladu S ust. § 2099 až 21 17 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Jestliže je kupující V prodlení s úhradou kupní ceny dle této smlouvy na základě řádně vystavené faktury, je 
povinen uhradit prodávajícímu úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 
V případě, že Z důvodů na straně prodávajícího nedojde k řádnéınu (tj. úplnému a včasnému) předání 
Předmětu smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % Z celkové kupní 
ceny bez DPI-1. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem stanoveným ve výzvě kupujícího k její úhradě, 
případně dnem, kdy byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti prodávajícímu, pokud byl tento 
návrh podán před doručením Výzvy k úhradě smluvní pokuty prodávajícímu. Úhradou Sınluvní pokuty 
nezaniká nárok kupujícího na náhradu vzniklé škody. 
Kupujícíje oprávněn jednostranně od této Smlouvy odstoupit V případě, že prodávajícíje V prodlení S řádným 
(tj. úplným a včasným) předáním Předmětu smlouvy déle než 7 dní. V případě odstoupení dle předchozí věty 
se smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu. 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nové zboží stejného typu V případě, že 
a) kupujícím bude zjištěno poškození obalu zboží, nebo 

a to bezodkladně po Sdělení této skutečnosti kupujícím prodávajícímu. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění V Registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli V tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují Svým podpisem. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna kupujícím V Registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje odeslat smlouvu společně s metadaty správci registru 
smluv bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději do 30 dnů odjejího uzavření. 

Usnesením Rady města Přerova č.515/20/4/2015 ze dne 11. června 2015 bylo schváleno nastavení 
výdajového účtu města číslo 27-1884482379/0800 jako účtu transparentního. Smluvní strany berou na 
vědomí a souhlasí s tím, že O platbách, které budou provedeny prostřednictvím tohoto účtu, budou veřejnosti 
dostupné informace na stránkách bankovního ústavu V jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční 
prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně V této smlouvě neupravená i případné spory se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník. 

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, Z nichž obdrží prodávající i kupující 
pojednom vyhotovení. 
Změny této smlouvyjsou možnéjen ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

1 9 U9- Z019 V Prćrøvč ..... „Í ......... _. V oıøxnønøi dne 19.9.2019

/
`



Příloha Č. 1 

originální toner pro tiskárnu Barva 
toneru 

Popis 
(bez konkrétních názvu) 

HP U PRO M 501dn černá 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 18000 stran. 

HP COLOR U CM 3530 FS 

modrá 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 7000 stran. 

žlutá 

Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 7000 stran. 

červená 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 7000 stran. 

černá 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 10500 stran. 

Kyocera TASKalfa 4052cí 

černá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 30000 stran. 

modrá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 20000 stran. 

žlutá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 20000 stran. 

červená 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 20000 stran. 

Kyocera ECOSYS M 6235cidn 

černá 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 13000 stran. 

modrá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 11000 stran. 

žlutá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 11000 stran. 

červená 
Minimálnívýtěžnost při 5% 
pokrytí 11000 stran. 

Kyocera TASKaIfa 2551ci 

černá 
Minimální výteznost při 5% 
pokrytí 18000 stran. 

modrá 
Minimálnívýteznost při 5% 
pokrytí 12000 stran. 

Žlutá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 12000 stran. 

červená 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 12000 stran. 

Kyocera TASKalfa M3040idn černá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 30000 stran. 

HP U P3015dn / HP U M521 dn černá 
Minimální výtěžnost při 5% 
pokrytí 12500 stran 

HP U 3392/ 1320dn černá 
Minimální výtèżnost při 5% 
pokrytí 6000 stran.
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