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KONIC1\ MINOLTA

SMLOUVA KUPNÍ
Číslo smlouvy: 81013587, čislo zákazníka: ZQ24477000

l. ODBĚRATEL
Město Moravská Třebová
Sídlo T.G. Masaryka 29, 57100 Moravská Třebová
D|C/|ČO: CZ00277037/00277037

Korespondenční adresa: T.G. Masaryka 29, 57100 Moravská Třebová

Odpovědná osoba Ing. Tomáš Kolkop, starosta města

Kontaktní osoba. Ing. Marek Němec
Email:
Tel: +

||. DODAVATEL
Koníča Minolta Business Sdutions Czech, spol. s r,o.
Sidlo: Žarošická 13, 62800 Brno
DIČAČO' CZ00176150100176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl
C, vložka 21999
Bankovní spojeni' 2550460107/2600 Citibank Europe

IBAN: CZ25 2600 0000 0025 5046 0107
Odpovědná osoba:

Kontaktní osoba:
Email:
Tel' +

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY
Prodávajici se zavazuje odevzdat kupujicimu v této kupní smlouvě specdikované zboži, umožnd mu nabýt vlastnické právo ke zboží a poskytnout mu služby související
s koupi za ujednaných podmínek a kupujici se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za ně a za poskytnuté služby prodávajicimu ujednanou kúpni cenu.

ä) Konfigurace zarizeni

Název Bizhub C227 Objednací Číslo A798021

Základni Rychlost 22 str/min černobile i barevně.
, vybavení Standardně obsahuje 2 kazety na papír (2x 500 listů), boční vstup, duplex, řadič Emperon, 2 GB RAM, HDD

250 GB, gigabit ethernet, webový prohlížeč, CMYK vývojnice a fotoválce; DVD s ovladači a návodem

Přislušenstvi.

Číslo zboží

A798021

A7V7WY2

9967004600

996927-KMSF30SERVER

996927-KNSF30-MFP

996927-KWOCR11-5K

9967005052

b) Specifikace sluZeb

Označení
Bizhub C227

DK-514 stolek pod stroj
DF-628 - podavač originálů

ScanFlow Server

ScanFlow MFP Standard

ScanFlow integrované OCR vIl, 5.000 str/měsWaint

USB CR YSF READER 3LF

MnožsNi

2

2

2

1

2

1

2

Objednané služby jednorázové:

}Čklo$|užby Název

#SEDOPD150TF040 Dopravné 0150 (kompletní služba)
#SE902001001 Instalace stroje (v ceně pňpojeni k 1 PC )
Celkem za jednorázové s|užby

MnožsNí Cena za jednotku

1

1

Cena celkem

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Položka Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena včetně DPH

Konňguřace lZařizeni 70 660,- KČ 21% 14 838,60 KČ 85 498,60 KČ

Jednorázové služby - 21 %

Celkem 70 660,-KČ 21 % 14 838,60 KČ 85 498,60 KČ

Cena včetně případných popiatků za autorská práva a likvidaci elektroodpadu

Způsob platby: Platba bankovním převodem
Splatnost jednorázových plateb: 10 dnů

Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak. Kupujici je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuálni sazbě.
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. MÍSTO UMÍSTĚNÍ l REALIZACE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY

a) Místo umístěni l instalace zařízeni
Název: Město Moravská Třebová Umístěni /Kancelář:
Ulice, č.p.: viz umistění
Město: Moravská Třebová, 571 00

b) Odpovědná kontaktní osoba odběratele k zařízeni
Za poskytnuti údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízeni za odběratele odpovídá:
Jméno" Ing. Marek Němec
Telefon.
Email:

c;i Odpovědná osoba odběratele za ap|ikac| cCON
jméno: Ing. Marek Němec
Telefon:
Email:

VI. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY
Práva a pK)vinnosti stran se řidl touto smlouvou, k ni připojenými obchodními podmínkami a dalšími přílohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky odvolávaji
Strany prohlašuji, že se seznámily se smbuvou, obchodními podmínkami a dalšími přílohami, ke kteíým nemají žádné výhrady a na důkaz jejich akceptace připojuji osoby
oprávněné za strany jednat své vlastnoručni podpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv
(§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s pňhlédnutim k uveřejněni proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu
ustanoveni § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb , občanský zákoník. Uveřejněni smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská
Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Právni jednání, které je předmětem této smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady města Moravská Třebová č.
914/R/300919 na zasedání dne 30.09 2019 nadpolovični většinou hlasů všech členů rady města

, A ;í. /Dc,b 1¶V Ha' Tr4ct e

Město Moravská Třebová

[L ./(C" 'kr1¶

Konica Minolta BusmesŠ,Solutions Czech, spol s r.o
r ,

V t'"""' "'NCLIA BUSINESSCĹUT!OKS CZECH, spol.s r.o,
Bm (IB)

Za'oš!cká 13, 628 00
KONK> WŇQľ T, DiC: CŽP0176150
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Obchodní podmínky SMLOUVA KUPNÍ

Obecná ustanoveni
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "Op") upravuji smlijvm vztahy mezi obchodni společnosti Koníča Minolta
Business Solu6ons Czech, spoL s rci. se sídlem Zarošická 13, 628 00 Brno, lČ 00176150 (dák jen 'dodavatel') a
odběratelem ze SMLOUVY KUPNÍ (dále jen "smlouva'), ke které jsou připojeny.
1.2 Prává a poviňň0$ti stran při plněni závazků vzniklých ze smlouvy se řidl obsahem smlouvy, OP a dalších
příloh a dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvolávají.
1.3 Strany prohlašuji, Ze OP v tomto zněnl obdrZely a s těmito se seznámily před podpisem smlouvy

2. výhrada vlastnického práva
2.1 SUany tímto v souladu s ustanovením § 2132 a náskdujiach zákona č 89/2012 Sb.. občansky zákoník,
ujednávají výhradu vlastnického práva, na základě kteřé si dodavatel vyhrazuje trvání vlastnického práva k
předmětu smlouvy až do úplného zaplaceni ujednané kupní ceny odběratelem.
2.2 Nebezpečí škody na předmětu smlouvy však přechází na odběratele již jeho převzetím.

3 Práva a povinnos6 dodavatele
3 1 Dodavatel se zavazuje, Ze odběrateli předá poskytované zařizeni s p/islušenstvim softwarové aplikace či
řešeni vC dohodnutých implementačních nákladů (dále jen předmět smbuvy) do užíváni v řádném stavu Pokud
v rámci implementace dochází na pokyn odběratele k nakládáni s osobnim údaµ ve smyslu Cl.28 NAŘĹZENI
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 , řidl se takové zpracováni Dodatkem o nakládáni s
osobním údaji, kte'ý je dostupný zde http$://www.kQnicamlno|ta cz/cs/OPAdodatek. Při předáni předmětu
smlouvy odběrateli dodavatel sepíše protokol o instalaci a zaškolení, ve kterém se mimo jné uvede identihkace
předmětu smlouvy (výrobním číslem, hcenčnim čtslem apod.) a případně počáteční stav jeho počitadel
3.2 Dodavatel si vyhrazuje právO na změnu ujednaného terminu předáni předřrětu smlouvy jeho prodbuZenim z
důvodu nedostupnos6 zboZi či kapacit. V takovém případě není dodavatel v prodlení se plněním svého závazku
3.3 UZivaci práva k software jsou stanovena ve Standardnich licenčních podmínkách dodavatele a v případě
dodáni software jsou přilohou smbuvy
3.4 Dodavatel neodpovwá za škodu ani ušfý zisk vzniklé odbérabeh nedodrZenim ujednaného terminu dodáni
předmětu smlouvy z důvodu cizího zaviněni. zivelných udábsti, nehod nebo jiných objek6vnich překážek, které
dodavatel nezaviM Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat odběratele o vzniku takové
překážky a odběratel p povinen akceptovat pmdbuženi terminu dodávky a dopravy o dobu trvání překáZky až do
jejího odMranéni. V takovém případě není dodavatd v prodlení se splnénim svého závazku
3.5 Provádi-li instalaci předmětu smlouvy tretí osoba, pak dodavatel nenese odpovědnost za chyby. vady
zpUsotmé třetí Qsobou.
3.6 Dodavatel poskytuje odbérateh záruku na předmět smlouvy v souladu se zákonnými záručními podmínkami.
není-li ve smlouvě dohodnuto jinak,

4. Práva a povinnos6 odběratele
4 1 Odběratel se zavazuje a odpovídá pině za zajištěni ®pQvidaj|cich prostor k provozu předNtu smlouvy Před
instalaci předmětu smlowy je odběratel povinen na svůj náklad zařidit úpravy nutné pro správné zapojeni a
provoz předmětu smlouvy (např eleWické a telefaxové zásuvky) v $oU|adu s pIatnymi ČSN a ťchnickými
podmínkami dodavatele Škody vzniklé nesplněním této povinnosti jdou plně k tíži odběratele
4 2 Odběratel se zavazuje převzít předmět smbuvy od dodavatele na smluveném místě a ve smluveném terminu
Zjevnou porušenost nebo neúplnost dodaného předmětu smlouvy je odběralel povinen ihned po jehcí převzeti
oznámit písemné dodavateli (vyznačit do dodacího listu, sepsat o ni zápis s pracovníkem přepravce). jinak je
dodávka považována za bezvadnou. Samomé fyzické převzetí předmětu smlouvy odběratelem má stejné účinky
jako sepsáni takového protokolu. Převzetím předmětu smlouvy přechází na odběratde odpovědnost za škody
vzniklé na předmětu smlouvy vC. porušeni aubrských práv k software a v případě jejich vzniku je povinen uhradit
vznikbu škodu dodavatdi a dalším poškozeným
4 3 Odběratel se zavazuje do okamžiku úplného uhrazeni kúpni ceny se předmět smlouvy užívat jako řádný
hospodář v souladu s návodem k obsluze a na své náklady jej udržovatv dobrém stavu. V případě nutnosti (např.
porucha, která nelze odskanit běžnou ú&žbou) je povinen neprodkně požádat o zásah na předmětu smlouvy
dodavatele nebo jim pověřený servis Odběratel není oprávněn do okamžiku úplného uhrazeni kúpni ceny
předmět smlouvy prodat. zastavit, pronajmout či jinak předat do užíváni břeti osobě bez předchozího písemného
souh|a$u d®avalele.
4.4 Odběratel se zavážuje do okamžiku uplného uhrazeni kupní ceny přemist'ovat předmět smbuvy pouze po
předchozím pisemném souhlasu dodavatele a pouze v součinnoMi s pracovníkem dodavatde.
4 5 Odběratel se zavazuje do okamžiku úplného uhrazeni kupní ceny umožnit pracovníkům dodavatele přistup k
předmětu smlouvy za účelem ovékni jeho techntkého stavu
4.6 Převzetím předmětu smlouvy se Odběratel Stává odrvědným za škody vzniklé na předmětu smlouvy
- krádeži předmětu smlouvy nebo jeho částí
- neodborným zacházením (v rozporu s návodem k obsluze),
- pouZivánim pného nez dodavatekm poskytnutého spoti'ebniho mateňálu,
- použivánim jiného než oňginálniho nebo doporučeného papiru nebo médii,
- živelnou pohromou.
- způsobené třetí 0$obou. které Qdberale| umožnil přistup k předmětu smlouvy.
Veškeré náklady spojené s odstranénim takto vzniklých škod jdou k tiZi Odběratele, přiCemZ důsledky škodné
událos6 nezbavuji odběratele pov|nnostl hradit ujednané platby. Odběratel se může zpros6t této odpovědnos6
pouze pokud pojišťovna uhradí vzniklou škodu Dodavateli na základě jim uzavřeného pojištěni. Odběratel se
zavazuje zabezpečit předmět smlouvy proti odcizeni a zničeni Odběratel odpovídá objekúvně za škody
způsobené ZWátOij, zníčenim a poškozením předmětu smlouvy v důsledku prováděni vlastni činnosti bez ohledu
na zaviněni Dodavatel je oprávněn kdykoh při zjevném poškozeni předmětu smlouvy, sniženi jeho užimých
vlastnosti nad rámec obvykleho prôvozniho opotřebeni zejména v důsledku nesprávné obsluhy, materiálů
nedodaných dodavatelem. vnějšího násilí apod . požadovat náhradu nákladů na uvedeni předmětu smlouvy do
náležitého bezyadneho stavu

5 Cena a platebni podmínky
5 1 Cena
5 1 1 Ujednanou kúpni cenou se rozumí ceny Franco sklad dodavatele včetně celních poplatků
5 1 2 Náklady na dopravu předmětu smlouvy (k odbérateh a od dodavatele), stéhovám a za instalaci (deinstalaci)
předmětu smlouvy, příp dalši služby. nejsou zahrnuty v dohodnuté ceně Odběratel je povinen uhradit cenu
těchto služeb dle platného ceníku dodavatele, není-ii ve smlouvě dohodnuto jinak

5.1.3 Dodavatel je oprávněn účtovat k ceně právními předpisy stanovené poplatky (např. poplatek za
recyklaci ekkbotechnického odpadu. autorský poplatek) a daně. Dodavatel je následně povinen zajistit těmito
předpisy stanovené povinnosů (např. recyklaci elektrotechnického odpadu).
5.1.4 Při podpisu smlouvy se odběratel zavazuje uhraditzábhu, jejíž vyše je uvedena ve smiouvé
5.2 PIabebni podmínky
5.2.1 Odběratel je povinen hradit dohodnuté splátky/cebu kúpni cenu včas a v plné vyši. a to i v případě
poškozeni, zničeni či odcizeni předmětu smlouvy po jeho dodáni.
5.2.2 Odběratel je povinen poukazovat splátky a jiné platby tak, aby v den splatnosU byly k dispozici na účtu
dodavatele. Bankovní spojeni je uvedeno ve smbuvé. Odběratel je povinen platby identifikovat variabdnim
symbolem, který je na daňovém dokladu (splátkovém kalendáři Cl faktuře) Odběratel není oprávněn platby
pozastavovat, snižovat či započitavat Neurči-li odběratel při plném, na který dluh plni má dodavatel právo
určit dluh. na který plněni započte.
5 2 3 Smluvni strany se dohodly, že částka je splatná ve lhůtě do 10 dnů od data vystavení faktury, pokud se
strany nedohodnou písemně jinak.
5.3 Prodlení a jeho důsledky
5 3 1 Prodleni s úhradou jakékoli platby se považije za závažné porušenI smlouvy
5.3.2 Odběratel je povinen neodkladně dodavateli oznámit KaZdou skutečnost, která by mohla Ohrozit jeho
schopnost plnit závazky z této smlouvy (konkurs. vyrovnáni. likvidace atd ).
5.3 3 Pro případ prodkni s úhradou jakékoli platby sjednávají sWany úroky z prodlení ve výši 0,5 %0 dlužné
částky za každý l započatý den prodlení Úrok z prodleni je splatný v dobé čJq 10 kakndářnich dnů od
doručeni výzvy k jejich úhradě
5.3.4 Dodavatel má pň prodlení odběratele s úhradou jakékoli platby rovněž právo na uhradu minimálni vyše
nákladů spojených s uplatnénim každé pohledávky ve výši 1200,- kč za každý Úkon. Ukonem se mzumi
zejména písemný (listinná nebo elekbonická podoba). tdefonický. telegrafický, prostřednicNim veřejné
datové sitě nebo jiný kontakt s odbératdem. PřekroCi-li výše nákladů spojených s uplatnémm pohkdávky
částku 1200,- KC za úkon, má dodavatel právo na úhradu nákladů v plné výši.
5.3.5 Dodavatel má právo na náhradu škody způsobené prodlením odběratele se splněním peněžitého
závazku ze smlouvy.
5.3.6 Pro případ odebráni zaňzeni odběrateli v důskdku vazného pQ(ljšeni podmínek smbuvy se odběratel
zavazuje uhradit náklady na odvoz zařízeni, které se stanovi paušálně ve výši 5.000 - KČ.

6 Vznik, Wáni a zánik smlouvy
6 1 Smlouva )é uzavřena okamžikem jejího pQdpi$u všemi svanami.
6 2 Smlouva zanikne splněním všech závazků, kkre z ni vzniknou.
6 3 Kromě zákonem uvedených důvodů má dodavatel pravo odstoupitod $m|ouvy též, pokud odběratel:
a) je v prodleni s úhradou jakékoli platby (včetně splátkových nebo leasingových),
b) závaZným způsobem nebo opakovaně porušule ljstanoven| smlouvy, OP, případně dalšich příloh nebo
dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvolávaµ,
C) při uzavíráni smbuvy vědomé uvedl nepravdivé údaje o skutečnostech rozhodných pro jeji uzavřeni,
d) vsbupil do likvidace, bylo u něj zahájeno insolvenčni říZeni nebo byl u ného zahájen výkon rozhodmti
(exekuce).
a v případě, že dojde ke zničeni nebo odcizeni předmětu smlouvy Odstoupem od smlouvy je Uč|nné
okambkem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni druhé straně
6.4 Dodavatel a odběratel tímto ujednávaji pro případ
a) zániku kupní smbuvy odstoupemm ze strany dodavatek z kteréhokoli důvodu porušeni kúpni smlouvy
odběratelem, jak jsou tyto vymezeny pod bodem 6.3 tohoto článku, nebo
b) zániku kúpni smlouvy jinak než odsbuµnim ze strany dodavatele z důvodu jakéhokoh porušeni kupní
smlouvy odběratelem.
právo dodavatek na úhradu smluvni pokuty odběratelem ve vyši rovnajici se 1/24 z ujednané kupní ceny
násobené počtem započatých měsíců od předáni Wedmětlj kupní smbuvy do zániku kúpni smlouvy. Smluvní
pokuta je splatná v dobé do 10 kalendářních dnů od doručeni výzvy k její Uhradě.
7 Závěrečná ustanoveni
7 1 Tato smbuva a právni vztahy ji založené se řidl právním řádem České republiky Na otázky touto
smlouvou vyslovné ne(jWavené se použiji ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7 2 Případné změny či doplňky smlouvy včetně OP musí mít písemnou fOrmu a být podepsány k tomu
pověřeným zástupcem dodavatele a odběratele.
7 3 V případě, ze některé ustanoveni smbuvy nebo OP je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ujednáni
účinná. V takovém případě se strany zavazuji nahradit neúMnné ustanovem ustanovením jiným, Účinným.
které svým obsahem a smyslem bude cdpovidät nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního.
neúčinného
7.4 Smluvní strany se dohodly. Ze všechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovány s konečnou platnosti u Rozhodčího $0udu při Hospodářské komoře Česke republiky a Agrámi
komoře České republiky, v sudiš6 v Bmě, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
RozhodCiho soudu ph Hospodářské komoře České republiky a Agrámi komoře České republiky
7.5 Smluvni strany se dohody, Ze pro doručování písemnosti jsou rozhodné jejich adresy uvedene ve
smlouvě SWany Si ujednaly, Ze písemnost se považuje za doruCenou fteti pracovni den po jejím podáni k
poštovni přepravě.
7.6 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlNost o obsahu smbuvy, OP a dalších příloh a o důvěrných %ajich
nebo sděleních poskytnutých při jednáních o uzavřem smbuvy nebo Ik) jejím uzavřeni, a to l po zániku
smlouvy do doby, než se takové údaje nebo sdéleM stanou veřejnymi Porušeni povinnosb mlčenlivosb
zakládá právo na náhradu škody, případně právo ria vydáni získaného obohaceni
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