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Zařízení sluŽeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem,
IČO: 67779999,
bankovní spojení: ČNB Praha,

číslo účtu: 30320881/0710,
na strallě jedné (dále též jen ,,Kupující")

číslo smlouvy: ZSM-80-23/OVZ-2019

a

YOUR SYSTEM, spol. S r.o.
se sídlem/místem podnikání: Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900

zastoupené: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem

IČO: 00174939,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. C.,

vložka 72
bankovní spojení: UniCreditBank Česká republika, a.s., číslo účtu: 38 1610004/2700,

na straně druhé (dále též jen ,,Prodávající")

číslo smlouvy: ----

(obě výše uvedené strany společně dále též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako

,,Smluvní strana")
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen
,,Smlouva") následujícího znění:

l. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.1. Kupující prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Kupující zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslll ustanovení § 4 odst. l písm.
C) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Zákon"),
veřejnou zakázku malého rozsahu pod Č. j.: ZSM-80/OVZ-2019 s názvem
,,Dodávka HW technologie pro účely výměn sluŽebních průkazů" (dále jen
,,Veřejná zakázka"). Nabídka Prodávajícího v zadávacím řízení splnila veškeré
požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona.

1.3. Prodávající prohlašuje, že je způsobilým subjektem v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky a vlastní sám nebo spolu se svými případnými
poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České
republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v ČI. 2 této
Smlouvy.

1.4. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit veškeré
závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat Kupujícímu
technologické vybavení nutné pro potisk, laminaci a tvorbu hologramu pro účely
výroby služebních průkazů resortu Ministerstva vnitra sestávající z:

· tiskárny plastovýcli karet pro barevný potisk (l kus),
· laminátoru plastových karet (l kus) a
· stroje na ražení hologramů (l kus)

2.2.

(dále jen ,,Zboží").
Minimální technické parametry Zboží a cena jsou stanovené v příloze č. 1 této
Smlouvy - Technická specifikace a cenová nabídka (dále jen ,,Příloha č. l").
Dodávané Zboží bude v době převzetí Kupujícím nové, nepoužité, plně fůnkční.
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2.3. Součástí předmětu plnění je dále předání veškerých potřebných dokladů (návody
k obsluze a údržbě, pokyny výrobce apod.). Veškerá potřebná dokumentace
k dodávanému Zboží bude Prodávajícím předaná Kupujícímu v tištěné podobě
v českém jazyce.

2.4. Kupující se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou
v článku 5 této Smlouvy.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Místem dodání Zboží je sídlo Kupujícího na adrese Přípotoční 300/12, 101 00
Praha 10.

3.2. prodávající je povinen dodat Zboží definované v Příloze č. l této Smlouvy
nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1, Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného Zboží bude vždy vystaven
oboustranně potvrzený dodací list (dále jen ,,Dodací list"), který bude obsahovat
minimálně:

· jméno/název/obchodní firmu/lČO prodávajícího a Kupujícího,

· bydliště/místo podnikání/sídlo prodávajícího a Kupujícího,

· datum vystaveni Dodacího listu,

· číslo této Smlouvy,

· specifikaci a množství dodaného Zboží,

· cenu Zboží bez DPH uvedenou celkovou za dodané Zboží daného druhu,

· datuni a místo dodání Zboží.

Dodací list přitom bude ve třech (3) shodných vyhotoveních, z nichž dvě (2)
obdrží přebírající oprávněná osoba Kupujícího a jedno (l) obdrží oprávněná osoba
prodávajícího.

4,2. Smluvní strany se dohodly, že podepsaný Dodací list Kupujícím je nezbytným
podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží. Bez potvrzeného Dodacího listu
nemá prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že potvrzením Dodacího listu Kupujícím nedochází
k uznání ceny Zboží uvedené na Dodacím listu, ale pouze k potvrzení množství
a druhu Zboží a termínu dodání. Cena Zboží uvedená na Dodacím listu má pouze
informativní charakter a bude porovnávána s cenou uvedenou v Příloze č. l
Smlouvy a dále s cenou na faktuře za dodané Zboží.
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4.4. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily
v řádném užívání Zboží, není Kupující povinen Zboží do doby prokazatelného
odstraněni zjištěných vad převzít. To nebrání právu Kupujícího převzít a užívat
bezvadnou část dodaného Zboží.

5. CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky
Prodávajícího učiněné v rámci veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. l této
Smlouvy a činí:

a) celkem bez DPH 1 012 500,- KČ

(slovy: jedenmiliondvanácttisícpětset korun českých),

b) dph 21 % ve výši 212 625,- kč

(slovy: dvěstědvanácttisícšestsetdvacctpčt korun českých),

c) celkem včetně DPH l 225 125,- KČ

(slovy: jedenmiliondvčstčdvacetpěttisícjednostodvacetpět korun českých).

5.2. Cena za Zboží je splatná na základě daňového dokladu za Zboží dodané dle
potvrzeného Dodacího listu.

5.3. Daňový doklad (dále též jen ,,Faktura") je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve
ke dni dodání Zboží, Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné Smlouvy
a potvrzeného Dodacího listu. prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději
do pěti (S) dnů od potvrzení Dodacího listu.

5.4. Originál Faktury bude vystaven Prodávajícím řádně a včas, v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

5.5. Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a úČetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení na adresu sídla Kupujícího nebo
prostřednictvím elektronické pošty v jednom (l) vyhotovení na adresu

pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb.,
o služb"ch vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů. Přílohou Faktury bude potvrzený Dodací list.

5.6. Faktura bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu vždy bezhotovostním převodem
na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.7. Sniluvní strany se dohodly, že Faktura za dodané Zboží je splatná do třiceti (30)
dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury
Prodávajícím Kupujícímu, včetně Dodacího listu potvrzeného Kupujícím.
V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního
dokladu nebo k ní není připojen potvrzený Dodací list, a pokud účet uvedený na
Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury neběží. Kupující
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je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od
okamžiku doručení bezvadné Faktury prodávajícího Kupujícímu.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že na Zboží Kupující neposkytne žádnou zálohu
prodávaj ícírnu.

5.9. Za změnu ceny Zboží se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle
sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5,10. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím a jeho dodáním, vČetně
nákladů na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů spojených s obstaráním
dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, skladné, včetně dalších nákladů
souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených. Kupující
nebude Prodávajícímu hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani
jiné nároky peněžní povahy uplatněné Prodávajícím.

5.1 l. V případě, že Faktura obsahuje náležitosti Dodacího listu a byla převzata současně
se Zbožím, ustanovení o povinnosti připojit Dodací list k Faktuře se 11epoužijí.

6. DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1, prodávající je povinen zajistit dodávky Zboží bez vad a v množství uvedeném ve
Smlouvě, ve standardní jakosti a balení, odpovídající nárokům obsažených
v příslušných normách. Nedodržení těchto podmínek je důvodem pro Kupujícího
nepřevzít Zboží, či vrátit Zboží na náklady Prodávajícího, Dále se Prodávající
zavazuje Kupujícímu uhradit veškeré škody, resp. náklady, které mu tímto
prokazatelně vzniknou.

6.2. Doba záruky na Zboží Činí 36 měsíců. Pokud se na nějaký druh Zboží bude
vztahovat delší než uvedená záruka, Prodávající tuto skutečnost uvede na
záručním listu k danému Zboží. Záruční doba běží ode dne doručení a
zprovoznění Zboží a potvrzením Dodacího listu oběma Smluvními stranami.

6.3. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vady Zboží kdykoliv po celou dobu jeho
záruky.

6.4. Veškeré vady na Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Kupující bude vady Zboží oznamovat na:

· email:

6.5. Smluvní strany se dohodly, Že Kupující je oprávněn chybně objednané Zboží do
30 dnů od jeho převzetí vrátit. V tomto případě se prodávající zavazuje
Kupujícímu vrátit finanční plnění odpovídající hodnotě vráceného Zboží
v případě, že již bylo uhrazeno.
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6.6. Smluvní strany se dohodly, že přestane-li se vyrábět či nebude-li dostupný určitý
druh Zboží uvedený v Příloze č. l této Smlouvy, je Prodávající povinen o tom
Kupujícího včas vyrozumět. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na
aktualizaci Přílohy č, 1 této Smlouvy s tím, že uvedený druh Zboží bude nahrazen
jiným zaměnitelným výrobkem stejné nebo vyšší kvality, stejné ceny a shodného
účelu.

6.7. Vady zjistitelné při přejímce Zboží uplatní Kupující nebo jeho zmocnění zástupci
u prodávajícího ihned, nebo nejpozději do pěti (S) dnů od dodání. Prodávající tyto
oprávněné reklamace nahradí bud' bezvadným Zbožím, poskytne přiměřenou
slevu z kupní ceny, popřípadě již zaplacené Zboží bude dobropisovat se lhůtou
splatnosti patnácti (IS) dnů od vystavení dobropisu, přičemž volba způsobu
vyřešení reklamace náleží Kupujícímu.

6.8. Prodávající je, po celou dobu účinnosti této Smlouvy, povinen být pojištěn pro
případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské
činnosti s tím, že limit pojistného plnění musí Činit minimálně l 000 000,- KČ
(slovy ,jeden milion" korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištěni předal
prodávající Kupujícímu před uzavřením této Smlouvy.

6.9. Během trvání záruční lhůty, Prodávající poskytne Kupujícímu bezplatný servis
v rozsahu odstranění reklamovaných vad Zboží včetně dodání potřebných
náhradních dílů s výjimkou případů, kdy bylo poškození prokazatelně způsobeno
nesprávnou obsluhou Kupujícího, nerespektováním pokynů návodů k obsluze.
Záruka se rovněž nevztahuje na díly spotřební povahy (filtry, Žárovky, těsnění
apod.).

6, l O. prodávající prostřednictvím servisních pracovníků nastoupí k odstranění
reklamoval1é vady nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady
prostřednictvím e-mailové pošty, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak a je
povinen vadu odstranit v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti
(10) pracovních dnů od nahlášení vady. U závažných vad, kdy není možné dodržet
lhůtu z předchozí věty, je prodávající povinen zajistit náhradní řešení a nechat
odsouhlasit Kupujícím. Prokáže-li se, že se na reklamovanou vadu nevztahuje
záruka, uhradí Kupující Prodávajícímu náklady na odstranění vady.

6.11. Prodávající předá písemným protokolem odstranění závady, nebo zjištěného
problému, nebo případnou výměnu Zboží Kupujícímu.

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné
osoby (dále jen ,,Oprávněné osoby").
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7.2, Osobou oprávněnou k potvrzení Dodacího listu a zastupování ve věcech realizace
předmětu této Smlouvy Kupujícího je:

jméno:
telefon:
e-mail:

jméno:
telefon:
e-niail:

7.3. Osobou oprávněnou k potvrzení Dodacího listu a zastupování ve věcech realizace
předmětu této Smlouvy prodávajícího je:

jméno:
telefon:
e-mail:

7.4. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat,
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi
pověřenými pracovníky.

8. SANKCE
8.1. V případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v této Smlouvě, má Kupující

právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 400,- KČ (slovy ,,čtyři sta" korun
českých), a to za každý započatý den prodlení,

8.2. V případě, Že Prodávající nedeklaruje požadovanou specifikaci Zboží na Dodacím
listu pro každou dílčí dodávku, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 500,- KČ (slovy ,,pět set" korun českých) za každý zjištěný případ.

8.3. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícího,
zaplatí Prodávajícímu spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení,

8.4. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem
na bankovní účet Kupujícího, a to do patnácti (IS) dnů ode dne doručení výzvy
k jejímu uhrazení.

8.5. Uhrazeníni kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na
náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
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9. OCHRANA INFORMACÍ

9.1. Prodávající podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy,
jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

9.2. Prodávající uděluje Kupujícímu souhlas se zveřejněním celého obsahu této
Smlouvy včetně jejich dodatků na profilu zadavatele s tím, že Kupující učiní
nezbytná opatření ke znečitelněni těch identifikačních údajů prodávajícího,
o kterých to stanovi příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke
znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni výslovně Smlouva vyžaduje.

9.3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a všech údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny předmětu plnění.

9.4. Kupující se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv v platném znění.

10. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

10,1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

10.2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné
podobě a druhé straně doručena bud' datovou schránkou, e-mailein s potvrzením
o doruČení, osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného
poštovního styku na adresu uvedenou v titulní stránce Smlouvy, není-li stanoveno
nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

10,3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
skutečnosti druhou Smluvní stranu informovat 11ejpozději do tří (3) pracovních
dnů ode dne této změny.

11. UCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ

11.1. Prodávající je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení ceny Zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými
kontrolními orgány.

11.2. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dodávkami
dle této Smlouvy ze strany Kupujícího a orgánů oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR,
územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších
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orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány
ke kontrole pověří nebo zmocni.

11.3, Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Podle § 89a zákona č, 99/1963 Sb., občanský soudní řád se Smluvní strany této
Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této
Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je
prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle ujednání 9.4. Smlouvy.

13.2. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující' je oprávněn od této Snilouvy
odstoupit v případě, kdy je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží i po dodatečné
písemné výzvě Kupujícího se stanovením náhradní lhůty dodání, která bude činit
maximálně patnáct (15) dnů, Za hrubé porušení Smlouvy se pokládá dodání
jiného Zboží, než jak je specifikováno v příloze 1 této Smlouvy. V případě
odstoupení z těchto důvodů je Kupující oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve
výši 50.000,- KČ (slovy ,,padesát tisíc" korun českých). Tato Smluvní pokuta je
splatná do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
uhrazení. V případě prodlení se zaplacením Smluvní pokuty je Kupující oprávněn
požadovat Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené Částky za každý
byt' i jen započatý den prodlení.

13.3. Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Tato výpověď'
niusi být zaslána formou doporučeného dopisu. Výpovědní lliůta činí jeden (l)
měsíc ode dne doručení výpovědi Prodávajícímu.

13.4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly následujícím způsobem: Kterákoli
Smluvní strana může odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana
v průběhu účinnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti
vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti,
Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správceni
daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně
informovat.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna, vyjma případů v této Smlouvě

uvedených, této Smlouvy musí být provedena písemnou formou a musí být
podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Zmäiy
Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

14.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo
se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět
bude 11ejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.

14.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Prodávající postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím jen dohodou obou Smluvních
stran.

14.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně
každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.

14.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např.
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na
náhradu škod apod.).

14.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.

14.7, prodávající souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou
a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých
zákonů,

14.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.

14.9. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i
zadávací dokumentace předmětné Veřejné zakázky.
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14.11. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných
vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží tři
(3) a prodávající dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřena
elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf
s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejich příloh,
Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a Že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy
osob k tomu oprávněných

14.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - Technická specifikace a cenová nabídka

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

prodávající Kupující

12



Příloha č. l
Technická specifikace a cenová nabídka

!yožka Materiál Minimální požadavky Počet Cena bez DPH l Cena bez DPH Příklad
císlo kus

1 Tiskárna plastových karet Rozlišení: 600dpi FARGO HDP5600 600dpi oboustranná
pro barevný potisk Metoda tisku: retransferový sublimační přenos barviva l termálni transfer režim tiskárna karet

Rychlost tisku: až 75 karet za hodinu (barevně s přenosem a oboustrannou laminací) výrobce: FARGO
Zátěž: min 2000 karet/rok
Velikosti karet: CR-80 (85.6 mm D x 54 mm Š) dle ISO 7810
Tloušťka kíret: 0.762 mm až 1.27 mm
Oblast tisku: ..přes" hranu u karet CR-80
Kapacita zásobníku: 100karet (0,762 mm)
Rozhraní: USB a Ethernet s vnitřním tiskovým serverem
Softwarové ovladače: Windows 10/8/7 l Server 2012 R2 l 2008 & 2003
Zániek dvířek a kazet
Čistící sada ] ks 90 000.00 90 000.00
Modul pro oboustranný tisk
Modul pro laminaci - oboustranný (simultánní) laminátor
Typy potiskovaných karet:
HID iCLASS bezkontaktní karty
MIFARE /DESFire bezkontaktní ká rty
Kontaktní Smart karty
Multifunkční CRESCENDO ka'ty (kombinace kontaktní i bezkontUtní části)
Proximity ka'ty
Wiegand Cards
Konstrukce: Modulární systém

2 Laminátor plastových karet MoŽnost oboustranné laminace: (simultánní) za tepla Card Laminator Lamina006
Laminace plastových hret: dle rso 7810 (54x86,5 mm) Výrobce: Lapiš Drucktechnologie GmBH
Materiál karet: PVC. PE, PC
Kontrola teploty válců
Software pro ovládáni provozu a nastavení parametrů pro Windows7/10 l ks 182 500,00 182 500,00
Možnost natavení různých parametrů: pro různé typy karet a fólií
Rychlost laminace: 20mm/s
Zásobník: na lOOks karet



3 Stroj na ražení hologramů y MicroPOISE MK2 Sentry Auto Card-
Možnost razení hologramů n. standartní plastické karty dle ISO 7810 (54X86,5 mm) Feeder PRO
Šířka fólie s hologramem: 60mm Výrobce: SECURITY FOILING
Tolerance pozice hologramu: +/-0.25mm
Omezení velkosti hologramu: max 65 x 30 mm
Centrování hologramu: obousměrné
Optické reflexní čidlo prO detekci hologramů: Poloha čidla vůči středu ražby: nastavitelní v rozmezí 24
až 26 cm délky fólie před místem raŽby, moŽnost po]ohováni čidla n:ípříč šířkou fólie.
Ražení hologramu na jakékoli místo karty s 3mm bezpečnostním okrajem k rozměru karty
Poloha hologramu: programově nastavitelná
Rozměr hologramu: (12,8 x 11.8 mm).
Dva razniky s oblastí ražby ve tvaru obdělníkí uvedených rozměrů s rozdílnou orientaci: s delší a kratší ] ks 740 000,00 740 000.00
stranou obdélníka podél směru posuvu fólie, vycentrované vůči středu ražby. Zaobleni rohů - poloměr
cca l mm.
Teplota razicí hlavy: nastavitelná od 50oC do 15UOC
Automatický odnímatelný podavač karet: zásobník na 100KS bret, podávání karet podél delší nebo
kratŠí strany karty.
Rychlost ražení: 1000 karet/hod.
Odnímatelná šablom pro přesné manuální založení Krty dle způsobu automatického podavače a
možností nastavení polohy.
Ovládací software: umožňující plné ovládáni přístroje na platformě Windows 7/10

Cena celkem bez DPH l 012 500,00

DPH 212 625.00

Cena celkem s DPH l 225 ]25.00

účastník vyplní pouze takto označenou buňku


