
Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, mezi těmito smluvní stranami:

Článek I.
Smluvní strany

KupujÍcÍ: Město Vsetín
sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno: Ing. Zdeněk janík, vedoucí odboru vnitřní správy
Zastoupení:

· ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Janik, vedoucí odboru vnitřní správy
· ve věcech těchnických: Ing. jiří Adamec, správce IS, odbor vnitřní správy
lČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

(dále jen kupujkí)

a

prodávajkí:
sídlo:
zapsaná:
Za sto upe no:
Zastoupeni:

P.M.Caroline s.r.o.
Rokytnice 413, 755 01Vsetín
KS-OR Ostrava, oddíl C, vložka 8751

, jednatelem

· ve věcech smluvMch: jednatelem
· ve věcech technických: vedoucí servisního oddělení
IČ: 64611051
DIČ: CZ64611051
bankovní spojení: Flo banka a.s., Č.ú.:
(dále jen prodávajÍcÍ)

Článek II.
Předmět plnění

1. Smluvní strany prohlašujI, Že Udaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany proh[ašují, že osoby
podepisujÍcÍtuto smlouvu jsou ktomuto úkonu oprávněny.

2. prodávajÍcÍ prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy je realizace niže uvedených dodávek, na které prodávájicí předložil
nejvhodnější nabídku. prodávajíci se zavazuje realizovat níže specifikované dodávky (předmět
koupě) řádně a včas, převést jejich vlastnictví na kupujícího, a kupující se zavazuje za tyto dodávky
prodávajíchnu zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
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.. " 4, předmětem plnění je dodávka 1 ks multifunkčnIho zařIzení dle e-mailové nabídky.

BH-C3001 včetně poplatků
.l

F
.,

ý' Podavač originálů DF632

Velkokapacitní kazeta PC416

Finišer FS-533

CPV kód předmětu VZ 30120000-6 - Zařízení pro fotokopÍrování a ofsetové tiskařské zařízení.

Podrobnosti jsou specifikované v e-mailové nabídce.

5. Předmětem plnění je také doprava, instalace a odzkoušení funkčnosti předmětu plnění u
kupujÍcÍho, jakož i veškeré Činnosti potřebné k dodáni a úplnému zprovozněni předmětu plněni, a
to i za podmínky, že nejsou v této smlouvě či její příloze výslovně uvedeny. Pro účely této
smlouvy se instalací rozumí za pojení multifunkčních zařIzenI a velkoformátového m u|tifunkčnÍho
zařIzenI na místě určeném kupujícím a jejich připojení do elektrické sItě.

6. ProdávajÍcÍ potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem realizovaných dodávek, Že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich realizaci a že
disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému

· provedení těchto dodávek nezbytné.

Článek III.
Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je budova č.p. 1080, Svárov ve Vsetíně.

Článek IV.
Způsob a termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávajÍcÍ provede dodání předmětu smlouvy nejpozději do 21
dnů od podpisu této smlouvy.

2. Dodáním předmětu plněni se rozumí řádná dodávka, instalace na místě určeném kljpujÍcÍm,
zprovoznění a odzkoušeni funkčnosti předmětu plnění.

Článek V.
Kupní cena

1. Cena za předmět pIněniv rozsahu dle Článku ]|. této smlouvy byla stanovena jako pevná a konečná
a činí 73,900,00 - KČ bez DPH. Celková cena včetně DPH 21% Činí 89.419,00 KČ.

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, je ji možno měnit jen za podmínek stanovených ve
smlouvě a je stanovena na základě nabídky podané prodávajíchn dne 09.10.2019.

3. prodávajÍcÍ prohlašuje, Že cena za předmět plnění zahrnuje veškeré práce a náklady nutné pro
dodání předmětu plnění dle ČI. ||. této smlouvy.

4. Změna kupní ceny je možná jen na základě změny rozsahu realizovaných dodávek (předmětu
koupě). Změna rozsahu realizovaných dodávek musí být písemně (listinnou formou) objednána
kupujichn a změna kupní ceny musí být sjednána pÍsemným listinným dodatkem k této smlouvě
podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak prodávajÍcÍmu nárok na zaplacení
těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto dodávky byly již zahrnuty v původním předmětu
koupě a jeho ceně.
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,. " " 5. překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 4 tohoto článku je možné pouze v případě, že kupujÍcÍ

při plnění předmětu smlouvy dle této smlouvy rozhodne o provedení prací či poskytnutí jiného
, .· " plnění, které nebylo sjednáno touto smlouvou. Důvodem pro takovou změnu je zejména

,"' skutečnost, že při realizaci předmětných dodávek se zjistí skutečnosti, které nebyly v době
podpisu smlouvy známy a prodávajÍcÍ je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na kupní cenu
nebo se při realizaci dodávek zjistľskutečnosti odlišné od dokumentace předané kupujícIm.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, Že cenu za předmět plněni uhradí kupujÍcÍ po protokolárním předáni a
převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené prodávajÍcÍm.
prodávajÍcÍ je oprávněn vystavit fakturu nejprve v den řádného předání a převzetí předmětu
plněni dle této smlouvy.

2. Součástífaktury bude soupis pracia dodávek odsouhlasený zástupcem kupujícího.

3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
C) předmět plněnía jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
d) 'označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem kupujicího, že předmět koupě (jeho část

plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přňohou faktury),

f) datum uskutečněni plnění

g) základ daně

h) lhůtu splatnosti faktury,
i) název, sídlo, IČ a dič kupujIcího a prodávajÍcÍho,

j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena, je kupujicl oprávněn před up|\/nutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajÍcÍ k
provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. ProdávájÍcÍ provede opravu vystavením nové
faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajíchn přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujÍcÍmu.

5. KupujÍcÍ se zavazuje zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení. Faktura bude doručena
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu kupujÍcÍho proti písemnému potvrzeni. Stejná
lhůta splatnosti platíi při placení jiných plateb {smluvnIch pokut, úroků z prodlenI, náhrady škody
apod.).

6. Uhrazení fakturované Částky se pro účely smlciuvy rozumí odepsání přisbšné finanční Částky z
účtu objednatele.

Článek VIl.
Záruka za předmět plnění, záruční podmínky

1. prodávajÍcÍ poskytuje kupujíchnu na dodaný předmět plnění dle Článku !1., záruku v trvání 24
měsíců ode dne předání předmětu plněni. Záruka se nevztahuje na chyby, které způsobí kupujÍcÍ
nesprávným užíváMm předmětu plněni.
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2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na dodaném předmětu vada, oznámí kupující bezodkladně

její výskyt prodávajíchnu. Práce na odstranění vady v záruční době je prodávajÍcÍ povinen zahájit
neprodleně po nahlášení, tj. v případě nahlášení závady do 12:00 hodin týž pracovní den, při
pozdějším nahlášeni nás|edujÍcÍ pracovni den, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

3. Vada v záruční době bude odstraněna v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vady
bude dohodnut písemně. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si kupujÍcÍ
právo určit tento termín jednostranně formou doporučeného dopisu adresovaného
prodávajÍcÍmu. Takto stanovený termín bude respektovat dodavatelské možnosti prodávajÍcÍho.

4. Po dobu trvání záruky na dodané zařízenÍ má kupljjĹcÍ zajištěny záruční opravy bezplatně v místě
plnění.

5. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že při provádění předmětu plnění dle této smlouvy neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva
autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti ze strany
ProdávajÍcÍho je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně ProdávajÍcÍ.

6. V případě, Že prodávajÍcÍ nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
kupujÍcÍ oprávněn objednat odstraněni vady u jiné firmy (společnosti). ProdávajÍcÍ je povinen
uhradit náklady na odstraněni vady, a to do tří dnů od předkžení jejich vyúčtování kupujÍcÍm.
Pokud prodávající prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je kupujíd povinen prodávajÍcÍmu
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručeni

'prokázánio tom, Že za vadu neodpovídá.

7. V případě vzniku Škody při odstraňování záruční vady, je prodávajÍcÍ povinen ji nahradit v plné
výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění kupujĹcÍm.

Článek Vlll.
Převzetí předmětu plněni

1. K převzetí předmětu plněnívy'zve prodávajÍcÍ kupujícího 3 pracovní dny předem.

2. KupujÍcínenÍpovinen převzít předmět p|něnivykazujÍcÍvady a nedodělky.

3. K předání předmětu plněni připraví prodávajÍcÍ dodací list.

4. KljpujÍcÍ si vyhrazuje právo provést před převzetím předmětu plnění technický audit
mdtifunkčního zařIzenL Pro účely této smlouvy se technickým auditem rozumí provedení fyzické
kontroly vybavení muItifunkčního zaňzeni zařIzenI za účelem zjištěni, zda toto vybavení odpovídá
parametrům uvedeným v e-mailové nabídce. Technický audit provede dle dohody smluvních stran
osoba pověřená kupujíckn ve věcech technických za přítomnosti zástupce prodávajÍcÍho.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. V případě, Že prodávající nedodrží termín dodáni předmětu plnění dle článku lV. odst. 1, uhradí
prodávajÍcÍ kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý den
prodlení.

2. prodávajÍcÍ odpovídá za škodu způsobenou kupujÍcÍmu tím, že předmět smlouvy nebyl dodán
řádně či včas.

3. V případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajÍcÍmu, zaplatí kupujÍcÍ
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vady v záruční lhůtě dle ČI. VIl. odst. 3 této
smlouvy, se prodávajÍcÍ zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- KČ za každé
takovéto porušenIsMouvy a den prodlení.
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5. Zaplacením smluvních pokut není dotčena povinnost prodávajÍcÍho k náhradě škody způsobené
porušením povinností, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a oprávnění kupujÍcÍho náhradu Škody
požadovat. Škodou se rozumí i penalizace (obvyklá v daném místě a Čase), kterou bude muset
kupujÍcÍ uhradit z titulu prodlení prodávajÍcÍho s dokončením prací. Škoda musí být uhrazena
v plném rozsahu, tedy i v případě, že přesahuje výši smluvní pokuty.

6. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k
jejich zaplacení povinné smluvní straně.

7. Zaplacením smluvních pokut, penále a škod nezaniká povinnost dokončit předmět plněni dle této
smlouvy.

8. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne kupujÍcÍmu nárok, může kupující započítat proti
doplatku ceny předmětu pIněnífakturované prodávajíckn.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle této smlouvy přechází na kupujÍcÍho jeho protokolárnIm
předáním.

2. Veškeré závady, poruchy nebo požadavky na servisní zásahy v průběhu záruční doby i po jejím
skončení kupujÍcÍ nahlašuje telefonicky na tel. čísle nebo elektronickou poštou na e-
inailovou adresu:

3. prodávajÍcÍ nese odpovědnost za škody na předmětu plnění do doby fýzického předání a převzetí
předmětu plněni kupujÍcÍm. Dále nese prodávající odpovědnost za Škody způsobené při provádění
předmětu plnění kupujícímu či třetím osobám.

4. Při plnění této smlouvy je prodávající povinen postupovat s odbornou péčí. Dále se prodávajÍcÍ
zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

5. Použiti náhradních výrobků či zařIzení oproti této smlouvě je možné pouze s písemným souhlasem
kupujkiho a za podmínky, že nedojde ke snÍŽenÍ parametrů předmětu plnění.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen na základě dohody formou průběžně
číslovaných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

7. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy
jednou stranou vůči druhé straně, ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se
práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.

8. V případě, že některá ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, má druhá
strana právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni musí mít písemnou formu a musí být
doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
doručeni. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje zejména:

a) prodávajíci bude déle jak 30 dnů v prodlenís termínem dokončeni předmětu plněni
b) kupujIcí bude déle jak 30 dnů v prodlenís terminem zaplacenifaktur
C) pokud dodané výrobky a zařízení nebudou splňovat parametry specifikované v podmínkách

emailové nabídky podané prodávajíckn dne 09.10.2019, resp. v ČI. ll odst. 4 této smlouvy.

9. Příjemce zdanitelného plnění (kupujÍcÍ) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštnIho způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plněni (prodávaýcí)
bude požadovat úhradu za zdanitelné plněni na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v přIslušném registru plátců daně
(tj. způsobem umožňuýcím dálkový přístup). obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění
oprávněn uplatnit i v případě, Že v okamžiku uskutečněni zdanitelného plněni bude
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o poskytovateli zdanitelného plnění zvěřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, Že je
nespolehlivým plátcem a dále v případě naplněni podmínek uvedených v § 109 odst. la 2 ZDPH,
V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob zajištěni daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění
o této skutečnosti poskytovatele zda nitelného plnění informovat. Při použití zvláštnIho způsobu
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plněni
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním terminu splatnosti. V případě, Že
příjemce zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovidajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovidajÍcÍho příslušné výši DPH sjednané
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plněni. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit
zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem
zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel
není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Strany stvrzuji, Že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a Že neexistují žádná jiná ujednání,
ústni či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smbvnich stran. Smluvní
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanoveni § 582 odst. 2 občanského zákoníku
upravljjÍcÍ možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany
výslovně vy|učujÍ, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno
v tomto odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na
třetí osobu.

4. Smluvní strany se pQd|e § 89a o.s.ř. dohodly, Že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně přIslušnému
soudu podle sídla kupujÍcÍho.

5. prodávajÍcÍ se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady kupní ceny.

6. KupujÍcÍ je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů prodávajÍcÍho.

7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž kupující obdrží 2 vyhotoveni.

8. Tato smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá
smlouva okamžikem uveřejnění do registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., q
registru.

9. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a byly splněny
podmínky pro její uzavřenistanovené tímto zákonem (§ 41citovaného zákona).

10.Kupujicí potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a
byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného
zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla
svěřena (delegována) na základě usneseni Rady města Vsetína ze dne 18,5.2015 č.j.
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48/9/RM/2015, učiněné dle ustanoveni § 102 odst. 3 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.

11.prodávajÍcÍ bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále ,,registr smluv"). prodávajki souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

12.Obě smluvní strany prohlašujI, že jednotlivé Články jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik
smiuvniho vztahu ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku, a že bylo využito smluvní
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

13.Smluvni strany prohlašujI, že je jim znám celý obsah smlouvy a Že tuto smlouvu uzavřely na
základě své svobodné a váŽné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne, 3d jc' L'

pdZr'=%%
,,,,j

Město tin
'b

vedoucí odboru vnitřní správy

Ve Vsetíně, dne: 22.10.2019

sít

R Ň
l 0
D Q

pr6dávajÍcÍ
P.M.Caroline s.r.o.

jednatel
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