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KUPNI SMLOUVA

Č. smlouvy kupujícího: CES 2019/0911

uzavřená dle ustanovení 5 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

]. Městská část Praha 1

sq sídlem: Vodičkova 681/18, 1 15 68 Praha 1
ICQ: 00063410

DIC: 53200063410

bankovní spojení: Ceská spořitelna, pobočka Praha 1
číslo účtu: 27-2000727399/0800
zastoupená: Mgr. Pavlem Cižinským, starostou městské části Praha 1
(dále jen „kupující“ na stranějedné)

a

2. YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem: Tůrkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 Chodov

IČQ: 00174939
DIC: CZOOl74939

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 381610004/2700

zastoupená: RNDr. Martinem Nehasílem

(dále jen „prodávající" na straně druhé)

(prodávající & kupující dále též označováni jako „smluvní strany")

Kupní smlouvu na nákup rozšíření diskových polí

(dále jen „smlouva“)

]. Předmět smlougy

]. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nové, plně funkční zboží, dle Přílohy č. 1- Technická specifikace

2. Kupující se zavazuje převzít řádně a včas dodaný předmět koupě za podmínek dále stanovených v této
smlouvě & uhradit za něj sjednanou kupní cenu dle čl. 11. této smlouvy.

Il. Kugní cena a platební Qodmínkx

]. Celková kupní cena za předmět koupě: 691 400,00 Kč

2. celková kupní cena za předmět bez DPH:

V7000 — HDD 331 800,00 Kč

V7000 — SDD 359 600,00 Kč

3. sazba DPH 21% ajejí celková výše 145 194,00 Kč

4. celková kupní cena za předmět koupě včetně DPI [: 836 594,00 Kč
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5. Cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a maximální a může být měněna pouze v
souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu kupní
smlouvy. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti
takové změny.

6. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně vystaveného

účetníhQ a daňového dokladu (faktury). Kupní cena bude uhrazena na základě faktury, a to postupem dle čl.

Ill. této smlouvy. Lhůta splatností faktmy se sjednává na 30 dnů od dnc jejího prokazatelného doručení
kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu

úrok z prodlení ve výši 001 % z příslušné dlužné částky za každý den prodlení.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není kupující povinen ji proplalit.

8. Přílohou faktury musí být předávací protokol. V případě požadavku kupujícího bude přílohou faktury rovněž
tabulka, v rámci níž bude celková kupní cena za předmět koupě explicitně rozdělena do položek dle
požadavku kupujícího.

9. Kupní cena bude hrazena bez poskytování záloh.

Ill. Předání a převzetí předmětu kougě a ieho instalace

1. Předmět koupě bude prodávajícím řádně dodán do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

2. Místem předání a převzetí je adresa kupujícího.

3. Při řádném a včasném dodání předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Teprve
podpisem písemného předávacího protokolu oběma smluvními stranami se považuje předmět koupě za řádně
dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celkové kupní ceny dle čl. 11. odst. | této smlouvy.

4. Kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami.

5. Osobou oprávněnou jednat v záležitostech předání a převzetí předmětu koupě a jeho instalace je vedoucí

IV. Účinnost smlouvy. Odstoupení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu posledním účastníkem této smlouvy a účinnosti

jejím následným zveřejněním v registru smluv

2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo Zákonem.
3. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy:

i) neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě ve lhůtě do 30 dnů ode dne reklamace — oznámení
vzniku vady kupujícím prodávajícímu nebo oznámí-li prodávající před jejím uplynutím, že vadu
neodstraní;

ii) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku &
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;

iii) v případě, že by předmět koupě neměl požadované vlastnosti stanovené dle čl. 1. odst. 1 této smlouvy;
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 2 této smlouvy. Odstoupení

od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty, & ty závazky smluvních stran,

které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

V. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby
1. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou zastupovat prodávajícího ve všech

věcech, které se týkají realizace této smlouvy, je:

Smluvní strany se dohodly a kupujíeí určil, že osobou oprávněnou zastupovat kupujícího ve všech věcech,
které se týkají realizace této smlouvy, je:

/

í,



2. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě

v českém nebo anglickém jazyce & doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na

doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den

po odes1ání, byla—li však odeslána na adresu vjiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
4. Smluvní strany se dohodly, Že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve

věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této kupní smlouvy je však nutné použít doručení

prostřednictvím pošty, příp. osobně.
5. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, resp. jejich

zástupců dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit

druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

V1. Ustanovení 0 nabytí vlastnického gráva
1. Vlastnické právo kpředmětu koupě nabývá kupující podpisem předávacího protokolu oběma smluvními

stranami dle čl. 111. odst. 3 této smlouvy.

VIl. Závěrečná ustanovení
1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou

výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající & vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této

povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1.
3 Smluvní strany výs1ovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)

vedené zadavatelem, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy,

číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu i v případné evidenci smluv zadavatele.
4 Veškeré změny čí doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran,

přičemž 711 písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických
zpráv. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných

dodatků smlouvy.

5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud
nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné

skutečnosti druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem
k příslušnému soudu. Smluvní strany si sjednaly, že místně příslušným soudem pro všechny spory vzniklé z

této smlouvy je obecný soud kupujícího. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
6 Kupující prohlašuje, že nemůže nastat změna skutečností, která by plnění předmětu plnění dle této smlouvy

podstatně ztěžovala.
7 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinností ztéto smlouvy na třetí osoby bez

předchozího písemného souhlasu kupujícího.
8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad

souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a

pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění Zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 každý z účastníků této

smlouvy obdrží po jednom stejnopise.
10 Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky

pro platné uzavření této smlouvy vyplývající z platných právních předpisů,jakož i z jejich platných vnitřních

předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či

smluvních povinností.
1 1 Podpisem kupujícího na této smlouvě se osvědčuje v souladu s š 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

,/
ž
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Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části

Praha 1 dne 21.10.2019 usnesením UR19_1013.

12 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto

skutečností obeznámen, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství
& souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě; včetně jejich příloh a případných

dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. zejména zák. č. 106/1999 Sb..
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů & zák. č. 340/2015 Sb.. o zvláštních

podmínkách účinnosti něktelých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
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Příloha č. 1 — Technická specifikace dodávaného zboží včetně položkového rozpočtu

Technická sgecitlkace veřejné zakázky

Diskové pole V7000 — rozšíření

MT: 2076 624, SN : 7823W7E

Císlo položky Popis položky

2076-624-AHH4 1.6TB 2.5 INCH FLASH DRIVE no '
2,4 TB 10K 2,51nchHDD(nový)

Záruka v délce 36 měsíců a v režimu 5><9 Next Business Day

Položkogý roggočet veřeině zakázky:

Typ položky Popis položky cena bez DPH

V7000 - HDD 14x 2,4 TB lOK 2,5 Inch HDD 331 800,00 Kč

V7000 - SDD 2x 1.6TB 2.5 INCH FLASH DRIVE 359 600,00 Kč

Celková nabídková cena (bez DPH ) 691 400900 Kč

DPH ve Výši 21 % 145 194,00 Kč

Celková nabídková cena (s DPH) 836 594500 Kč

// /


