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Smlouva kupnl
Císlo prodávajícího: 19-01903-2830

• Císlo kupujícího:

_________________

uzavřená mezi
Obchodní název: XANADU a.s.
Sídlo: Zirovnická 2389, 10600 Praha 10
Zapsaný : OR vedený Mě stský msoudem v Praze, oddíl B, vlož ka 17555
iČ : 14498138
DIČ : CZ14498138
Zastoupena osobou: Ing, Radek Nekl, předseda představenstva
(dále také „ prodávající“ )

a
Obchodní název/jméno: Mě sto Beneš ov
Sídlo/místo podnikání: Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov
IČ : 00231401
DIČ : CZ0023 1401
Zastoupena osobou; Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
(dále také „ kupující“ )
(prodávající a kupující společně jako „ smluvní strany“ ajednotlivě jako „ smluvní strana“ )

uzavřená dle 2079 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „ Občanský zákoník“ ).

Č lánek I.
Předmě tsmlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zbož í specifikované v příloze Č . J této smlouvy (dále v této smlouvě též jako „ Zbož í“ )a převést nakupujícího vlastnické právo ke Zbož í.

1.2. Kupující se zavazuje dodané Zbož í odprodávajícího převzít, převzetí písemně potvrdit, a dále se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupnícenu za Zbož í.

Č lánek 2.
Kupní cena, platební podmínky

2.1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zbož í ve vý š í411 700,- Kč bez DPH. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnotyve vý š ídle platný ch právních předpisů. Celková cena včetně DPH činí 498 157,- Kč. Celková cena vychází z polož kový chcen uvedený chv příloze č. I této smlouvy.

2.2. Sjednaná kupní cena je nejvý š epřípustná a zahrnuje v sobě náklady na dopravu Zbož í do místa dodání, náklady na balení Zbož í a náklady napředání Zbož í.

2.3, Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu, včetně přísluš nédaně z přidané hodnoty na základě faktury vystavené prodávajícím, ve lhůtěsplatnosti uvedené ve faktuře. Faktura bude prodávajícím vystavena tak, ž e bude splň ovatnálež itosti dle platný chprávních předpisů. Kupní cenabude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve vystavené faktuře. Faktura bude kupujícímu doručena až po dodáníveš kerého Zbož í dle této smlouvy.

2.4. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany v délce 14 dnů ode dne jejího vystavení.

Č lánek 3.
Místo dodání, termín dodání, předání a převzetí

3.1. Prodávající se zavazuje Zbož í dodat na adresu: Masarykovo námě stí 100,25601 Beneš ov (dále též jako „ Místododáni“ ) v termínu do 31.12.2019(dále též jako „ termín dodání“ ). Prodávající na uvedené adrese Zbož í předá kupujícímu.

3.2. Kupující se zavazuje Zbož í v Místě dodání ve sjednaném termínu Od prodávajícího převzít a převzetí powrdit písemně podpisem dodacího listu.V případě ,ž e kupující nepotvrdí převzetí Zbož ína dodacím listě , bude o tomto učině n záznam na dodacím listu.
3.3. Kupujicí se zavazuje poskytnout prodávajícímu veš kerou nezbytnou součinnost pro předáni Zbož í v Místě dodání a v termínu dodání, a dálenezbytnou součinnost ke splně ní jakéhokoliv závazku prodávajícího založ eného touto smlouvou. O dobu prodleni kupujícího s poskytnutímjakékoliv součinnosti se posouvá termín dodání.

3.4. Prodávajícíje oprávně n dodat Zbož í před sjednaný mtermínem dodání, ato i případně pouze část Zbož í, přičemž i v takovém případěje kupujícípovinen poskytnout prodávajícímu veš kerou nezbytnou součinnost k předání Zbož í a předáni potvrdit podpisem dodacího listu. Bod 3.2. tétosmlouvy se v takovém případě bude aplikovat obdobně .

3.5. O dobu trvání neodvratitelné události, kterou je vyš š ímoc, vyš š í zásahy, stávky, vý luky, přírodní katastroI‘, působení přírodních ž ivlů, včetnětakové neodvratitelné události u dodavatele prodávajícího, která byťjen Č ástečně znemož ň ujesplně nízávazku prodávajícího dodat Zbož í, docházík prodlouž ení sjednaného termínu dodání.

Č lánek 4.
Přechod nebezpečí Š kodyna vě ci, vlastnické právo

4.1. Nebezpečí Š kody na Zbož í přechází na kupujícího v době , kdy kupující převezme Zbož í v Místě dodání nebo v okamž ikti, kdy bude kupujícív prodlení s převzetím Zbož í.

4,2. Vlastnické právo ke Zbož í přechází na kupujícího úplný m zaplacení kupní ceny Zbož í, včetně přísluš né daně z přidané hodnoty.
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Č lánek 5.
Kontrola Zbož í,Odpově dnostza vady

5.1. Kupující se zavazuje provést prohlídku alnebo zajistit provedení prohlídky Zbož í ihned po jeho převzetí.

5.2. Prodávající odpovídá za vady Zbož í, které má Zbož í ke dni jeho převzetí kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zbož í po dobu 60
mě síců. Záruka za jakost počíná bě ž etode dne převzetí Zbož í kupujícím.

5.3. Prodávající neodpovídá za kompatibilitu dodávky Zbož í s jiný mizařízeními a SW aplikacemi, u nichž nebyl pož adavek na funkčnost kupujícím
vý slovně vymíně n.

5.4. Případné vady dodaného Zbož í se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu řádný m písemnm oznámením doručený m prodávajícímu. Kupující
se zavazuje oznámit prodávajícímu veš keré vady dodaného Zbož í v přimě řenédobě , ato nejpozdě ji ve lhůtě 7 pracovních dnú od dodání Zbož í.
v případě zjevný ch vad, nebo 7 pracovních dnů od zjiš tě nívad‘, v případě skrytý ch vad. Oznámení vad musí bý t ve lhůtě podle předcházející
vě ty prokazatelně doručeno prodávajícímu, a to i prostřednictvím elektronické komunikace. Ř ádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný
popis vady, označení Zbož í nebo části Zbož í, na kterém se vada nachází, a zvolený nárok plynoucí ze zjiš tě névady, přičemž kupující je oprávně n
uplatnit nejprve nárok na dodáni náhradního zbož í nebo nárok na dodání chybě jícího množ ství dodaného Zbož í Nebude-li kupujícím uplatně né
dodání náhradního zbož í nebo chybě jícího zbož í dle shora nadepsaného mož né, zavazuje se prodávající tuto skutečnost písemně kupujícímu
oznámit, v takovém případě má kupující právo na poskytnutí slevy z kupní ceny nebo od této smlouvy odstoupit.

5.5. Kupující je oprávně n uplatnit pouze následující nárokyz odpově dnosti za vady Zbož í:
a) bezplatné dodání náhradního Zbož í v množ ství odpovídají vadnému dodanému množ ství Zbož í:
b) v případě dodání menš ího množ ství Zbož í bezplatné dodání chybě jícíhomnož stvíZbož í, v množ ství odpovídající nedodanému Zbož í;
c) slevu z kupní ceny odpovídající ceně vadného Zbož í nebo chybě jíciho Zbož í,
d) od této smlouvy odstoupit

5.6. Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím se v ž ádném případě nevztahuje na následující vady Zbož í:
a) vady způsobené už íváním Zbož í v rozporu s návodem k použ iti, v rozporu s pokyny prodávajícího nebo v rozporu s obvyklý m

způsobem už ívání Zbož í neboje-Ii zbož í už íváno v rozporu s právními předpisy;
b) vady Zbož í v důsledku použ ití, opravy, úpravy či jiného pozmě ně niZbož í,je-li takto se Zbož ímnakládáno bez pož adovaného vě domí

či souhlasu prodávajícího nebo neoprávně nou třetí osobou nebo v rozporu s návodem k použ iti anebo v rozporu s pokyny
prodávajícího;

c) vady způsobené v důsledku vně jš íchpříčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí š kody na Zbož í a v důsledku vyš š ímoci;
d) vady neoznámené řádně a včas prodávajícímu, nebo vady způsobené v dü sledku pozdního nebo nikoliv řádného oznámení vady

prodávajícímu.

Č lánek 6.
Odstoupeni od smlouvy

6.1. Prodávajícíje oprávnČ n odstoupit od této smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:
a) kupující bude v prodleni se zaplacením kupní ceny, včetně přísluš né daně z přidané hodnoty, po dobu alespoň dvaceti dnů,
b) kupující bude v prodlení s převzetím Zbož í po dobu alespoň pě ti dnů,
c) kupující bude v prodleni s poskytnutím jakékoliv součinností podle bodu 3.3. nebo 3.5. této smlouvy podobu alespoň pě ti dnů,
d) v případě ,ž e neodvratitelná událost znemož ň ujícíbyt‘ jen částečné dodáni Zbož í bude trvat alespoň pě t pracovních dnů.

6.2. Kupující je oprávně n odstoupit od této smlouvy v případě .ž e prodávající bude v prodleni s předáním Zbož í v terminu dodáni a Místě dodání po
dobu alespoň deseti dnů. Kupující je dále oprávně n od smlouvy odstoupit ze zákonný ch důvodů a důvodů popsaný ch v článku 5. této smlouvy.

6.3. Odstoupení od této smlouvy musí bý t písemné a musí bý t doručené druhé smluvní straně . Smlouva se ruš í ke dni doručení odstoupení druhé
smluvní straně a smluvní strany jsou povinny vrátit si na základě této smlouvy poskytnuté plně ní. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo
oprávně né smluvní strany na náhradu Š kodyani smluvní pokutu.

Č lánek?.
Smluvní pokuty

7.1. Kupující sev případě jeho prodleni se zaplacením kupní ceny zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve vý š i0,2% z dluž né částky za
kaž dý den prodlení.

7.2. Kupující se v případě jeho prodlení s převzetím Zbož í zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve vý š i0,1% z kupní ceny bez DPH
sjednané v bodu 2.1. této smlouvy za kaž dý den prodlení.

7.3, Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve vý š i0,1% z kupní ceny bez DPH sjednané v bodu 2.1. této smlouvy za kaž dý den
prodlení s dodáním Zbož í.

7.4. Ujednání o smluvních pokutách obsaž enáv této smlouvě nemají vliv na právo oprávně né smluvní strany na náhradu Š kodyzpůsobené jí poruš ením
smluvní pokutou zajiš tě népovinnosti, ato náhradu Š kodyv plné vý š i.

Č lánek 8.
Závě rečná ujednání

8.1. Tato smlouva nabý váplatnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

8.2. Prodávající prohlaš uje, ž e pož aduje uzavření smlouvy písemnou formou a ž eji nechce bý tvázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami
dodrž ena. Veš keré změ nya doplň kyk této smlouvě je mož né činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a pouze písemnou formou. Změ na
smlouvy jinou formou než písemnou se nepřipouš tí.

8.3. Prodávající prohlaš uje, ž e má zájem na uzavřeni smlouvy s kupujícím, jen bude.li mezi nimi dosaž eno shody o vš ech nálež itostech v nabídce na
uzavřeni této smlouvy uvedený ch ainebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navrž ený ch.Dosaž ením shody o jen ně které
nálež itosti a/nebo ojen ně který chnálež itostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaž eno shody, smluvní stran‘ nezavazují.
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8.4. ProdÆvaj c si vyhrazuje prÆvo odvolat nab dku na uzavłeni tØto smlouvy. Nabidkti na uzavłen tØto smlouvy lze odvolat, jen pokud odvolÆni
nab dky dojde kupuj c mu dł ve, ne kupuj c odeslal prodÆvaj c mu jej płijeti.

8.5. ProdÆvajici vyluŁuje mo nost kupuj c ho płijmout nab dku prodÆvaj ciho na uzavłen smlouvy sjak mkoli ftj. i podstatn podm nky nab dky
nem n c m) dodatkem alnebo jakoukoliv (tj. i podstatn podm nky nab dky nem n c ) odchylkou. Projev v le kupuj c ho obsahuj c jakØkoliv
dodatky a/nebo odchylky od nab dky prodÆvaj c ho je odm tnut m nab dky prodÆvaj c ho na uzavłen smlouvy jako celku a pova uje se za novou
nab dku na uzavłen smlouvy ze strany kupuj c ho. Stejn tak je odm tnut m nab dky kupuj c ho a novou nab dkou na uzavłen smlouvy ze strany
prodÆvaj c ho projev vøle prodÆvaj c ho obsahuj c jakØkoliv dodatky a/nebo odchylky od nab dky kupuj c ho.

8.6. ProdÆvaj c vytuŁuje mo nost, aby jakÆkoliv ŁÆst smlouvy byla urŁena odkazem na obchodn podm nky.

8.7. UjednÆn v tØto smlouv obsa enÆ nahrazuj ve kerØ do jej ho uzavłen uŁin nØ dohody Łi nab dky Łi poptÆvky smluvn ch stran t kaj c se byt
jen ŁÆsteŁn płedm tu tØto smlouvy.

8.8. V pł pad , e kterØkoli ustanoven tØto smlouvy se stane nebo bude shledÆno neplatn m, neœŁinn m, nezÆkonn m Łi nevynutiteln m a lze jej
odd lit od ostatn ch ustanoven tØto smlouvy, zøstÆvaj ostatn ustanoven smlouvy nadÆle nedotŁena. Smluvn stran se t mto zavazuji, e nahrad
neplatnØ, neœŁinnØ, nezÆkonnØ Łi nevynutitelnØ ustanoveni ustanoven m platrnm, œŁinn m, zÆkonn m a vynutiteln m tak, aby nahrazenØ
ustanoveni odpov da]o œŁelu pøvodn mu ustanoven a tØto smlouv , pł padn zpracuj a uzavłou odpov daj c novou platnou smlouvu.

8.9. Tato smlouvaje uzavłena ve dvou stejnopisech, ka dÆ smtuvn strana obdr po jednom stejnopise.

8.1 O. Smluvn strany potvrzuj , e tato smlouva byla uzavłena svobodn , vÆ n ana zÆklad projevenØ vøle obou smluvn ch stran, e souhlas sjej m
obsahem a jsou si v domy v ech d sledkø jej ho uzavłen . Osoby podepisuj c za smluvn strany tuto smlouvu prohla uji, e jsou oprÆvn ny
smlouvu za smluvn strany uzavł t.

Za prodÆvaj c ho

V Praze. dne ... ˝..

Ing a płedstavenstva
%ADU a.s.

˝ 3
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Příloha Č . I — Polož ková specifikace a cena zbož í

Počet Polož ka Popis polož ky Cena pro Mě sto Beneš ov
Cena celkem bez DPH

1 HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/2OMB/85W) Processor Kit
16 HPE 16GB (1X16GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Smart Memory Kit
1 I-iRE DL380 Gen9 2SFF Front/Rea r SAS/SATA Kit
1 Rozš ířenío dalš í HPE DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit

286 750,00 Kč1 node I-IRE DL380 Gen9 Additional 85FF Bay2 Cage/Backplane Kit
3 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.Sin) SC 3yr Wty DigitaílySigned Firmware SSD
4 HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF t2.Sín) SC 3yr Wty DigitailySigned Firmware HOD
15 HPE48OGBSATA6G Read Intenuive SFF (2.5in) SC3yrWtyDigitallySigned Firmware SSD

Licence na
1 HPE StoreVirtual VSA 2014 1OTB LTUrozs,reni VSA lOTR

98 450,00 Kč
1

vcetne podpory na
HPE SY Foundation Care NBD SVC

26
Slet

ForHPE Internal Entitlement Purposes

2 Č lově koden Instalace a konfigurace 26 500,00 Kč

Celková cena v CZK bez DPH 411 700,00 Kč
Cnlkova cena sUK cĺ‘tn(‘ DPH 498 157,00 Kč
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