
Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

..... IkV,.,/
OJ

Číslo objednatele: 201..Q/.1363/ORBR

Dnešního dne uzavřely smluvní strany

Statutární město Kladno 
IČ 002 34 516
se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

zastoupené Ing. Danem Jiránkem, primátorem

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupující")
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Jtu
Mm I

a
OPEN SOLUTION s.r.o.
Íč:26480379:
sídlem / místem podnikání ..í?J3í!s.9.\Pr* Vrbenského 31, PSČ 27201 

jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodávající")

(kupující a prodávající dále také společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní
strana")

tuto
1^ 7- x/faw y é I

kupní smlouvu
y/

(dále jen „Smlouva"):
jL J h : i x ^

š * 7/ < Á Wm \ g

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě popsaný v odst. 
2 tohoto článku a umožní nabýt kupujícímu k předmětu koupě vlastnické právo, a kupující se 
zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. III. této 
Smlouvy.

2. Předmětem koupě (dále jen „Předmět koupě") je Iks kamery včetně potřebného licenčního 
zajištění pro chod v současném systému MKDS, specifikovaný v příloze č. ltéto smlouvy, která je 
její nedílnou součástí.

Článek II.
Místo plnění, doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je sídlo kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě 31.10.2019. Kupující umožňuje 
dřívější dodání Předmětu koupě.

3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s Předmětem koupě veškeré doklady 
potřebné k převzetí a užívání dodané věci - technické listy, návody k užívání, záruční listy apod.

4. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu bude sepsán 
protokol o převzetí věci ve dvojím vyhotovení a každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.
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1.

Článek III.
Kupní cena a splatnost kupní ceny

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět koupě činí 93. včetně DPH (21 
°/o)‘

Celková kupní cena je: 

cena bez DPH 

DPH (21%)

69.370,-

14.567,70,-

j

Celková kupní cena tvoří součet cen: 

lx kamera Axis Q6155-E
cena bez DPH ...6.3.:?70.'.:.................

DPH (21%) ..l3:!33:7.0;.".............

Cena vč. DPH .. 77:.1??:7?»,.‘..........

A cena za lx Maintenance XProtect Expert Device Channel

cena bez DPH .....§.?.?.*“..................
DPH (21%) .....!7?á9.&.............

Cena vč. DPH ......... .
i , y WsMxx M3

A cena za 1 x XProtect Expert Device Channel License 

cena bez DPH ........
DPH (21%) ...... 9.51\5.0:.:............
r - nnu 5.505,50,-
Cena vc. DPH ............ ...................

2.

3.

Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu na kupní cenu za Předmět koupě fakturu - daňový 
doklad, na základě které bude kupujícím uhrazena kupní cena. Faktura bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, 
uvedeníčísla smlouvy kupujícího, popř. čísla alokace finančních prostředků kupujícího.
Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. V případě, že 
daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat zákonné nebo touto 
smlouvou sjednané náležitosti, je kupující oprávněn ho vrátit prodávajícímu k doplnění či 
opravě. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti běžet doručením 
opraveného/doplněného či oprávněně vystaveného daňového dokladu kupujícímu.

4. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.

Článek IV.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a 
provedení včetně veškerých dokladů dle čl. II. odst. 3 Smlouvy.
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2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (Předmět koupě) je pň převzetí 
kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad.

3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věd převzetím.

4. Záruční doba na zařízení se sjednává v trvání 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
odevzdání Předmětu koupě kupujícímu. Prodávající se zavazuje že Předmět koupě bude po 
sjednanou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

5. Práva z vady se uplatňují v písemné formě u prodávajícího. Pokud z předaného záručního 
(dodacího) listu vyplývá, že právo má či může být uplatněno i u jiné osoby (výrobce, dovozce, 
autorizovaného opravce), je kupující oprávněn dle své volby uplatnit práva z vady i u takovéto 
další osoby. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající je povinen kupujícímu 
v písemné formě potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího 
trvání.

6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující dle své volby právo:
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b. na odstranění vady opravou věci,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d. odstoupit od smlouvy.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má kupující právo dle své volby na 
odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Článek V,
Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je nový a bez jakýchkoli vad a poškození.

2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nebudou k okamžiku dodání váznout žádné 
závazky, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon vlastnického práva 
kupujícího.

3. Kupující podle možnosti prohlédne Předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Článek VI.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části vzniká prodávajícímu 
nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s předáním Předmětu koupě včetně všech dokladů dle d. II. 
odst. 3 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % 
z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení s předáním předmětu koupě. Neodevzdaným 
Předmětem koupě je i odevzdaný Předmět koupě bez dokladů dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy.

3. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení vyúčtovaní sankce.

Článek VIL
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Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Kupující
obdržítři vyhotovení Smlouvy a prodávající jeden stejnopis Smlouvy. - '".>>* -r‘- \h % '

2. Prava a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této Smlouvě výslovně řešeny, se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. ^7

3. Prodávající pro hlasuje, že bere na vědomítu skutečnost, že Kupující je ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o 
zpracování osobních údajů správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje prodávajícího pouze za účelem realizace této smlouvy. Prodávající 
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých 
osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů 
jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.

4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být/prováděny pouze písemnou formou. Smluvní strany ve 
smyslu ust. § 564 občanského zákoníku vylučují jinou formu změny Smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu 
a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v platném znění, účinnosti dnem jejího uveřejněnív registru smluv.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že 
žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva 
může být zveřejněna v plném zněnívčetně jejích příloh a dodatků.

8. Nedílnou součástítéto smlouvy je:

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu koupě.

V Kladně dne
£3 Pí. to 4í)

za prodávajícího:

OPEN SOLUTION s r.o. 
Dr. Vrbcnského 31 
272 01 Kladno 
Tel:+420 312 246 284

IČ: 2648 03 79 
DIČ: CZ26480379

V Kladně dne

za kup

Ing. Dan Jiránek 
primátor

Statutárního města Kladna

http://www.mestokladno.cz/GDPR


Obj. kód:
Záruka (měsícó): 
Výrobce:

0933-002
36
AXIS

tm*

Základní parametry
Provedeni kamery 

Počet megapixels 

VVDR 

Krytí

Typ objektivu 

Objektiv

Max. horizontální úhel

Min. horizontální úhel

Zoom

Den/noc

Citlivost

Video komprese

Vldeoanalýza

Snímací prvek

Maximální rozlišení

Max. snímkové rychlost

Napájení

Spoi/eba

Maximální spotřeba 

Redukce Šumu 

Privátní zóny

Poplachový vstup / výstup 

Slot pro (mlcro)SD kartu 

Mechanická odolnost 

Pracovní teplota 

Další funkce


