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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění,

mezi těmito smluvními stranami:

C SYSTEM CZ a.s.,

se sídlem v Brně, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4576

IČ 276 75 645, DIČ CZ27675645,

Zast Mgr. Romanem Klimusem, předsedou představenstva,

kontaktní osoba Vladimír Kolich, e-mail vladimir.kolich@csystem.cz, tf. +420 602 481 638

dále jen „prodávající"

a

Město Rožnov pod Radhoštěm,

se sídlem: 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128

IČ 00304271, DIČ CZ00304271

zast. Ing. Holiš Radim, starosta města

kontaktní osoba Martin Cáb, e-mail cab@roznov.cz, tf. +420 739 503 555

dále jen „kupující"

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka zboží specifikovaného v Příloze č.l této smlouvy.

2. Prodávající prodává touto smlouvou předmět smlouvy specifikovaný v odst. 1. tohoto

článku smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět smlouvy od prodávajícího kupuje a

zavazuje se zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět smlouvy kupujícímu na základě odsouhlasených,

oběma stranami podepsaných dodacích listů, prodávající se dále zavazuje umožnit

kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, kupující se zavazuje, že předmět

smlouvy převezme.

4. Dokoupení záruk na uvedený stávající HW Technologického centra uvedený v Příloze č. 1

této smlouvy, s dobou platnosti 1 rok od data registrace, kterou se Prodávající zavazuje

provést nejpozději v den ukončení stávající záruky.

II.

Kupní cena a platební podmínky
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1. Kupní cena předmětu smlouvy uvedeného v článku I. této smlouvy činí: 

210 561,54 Kč, cena je uvedená bez DPH.

DPH činí ke dni uzavření této smlouvy 21 %, tj. 44 217,92 Kč.
Celková cena včetně DPH činí 254 779,46 Kč

(dvěstěpadesátčtyřitisícsedmsetsedmdestátdevětkorunčtyřicetšesthaléřů)

2. Tato cena zahrnuje i všechny náklady prodávajícího, zejména dopravu do místa plnění.
3. Jednotkové ceny zboží jsou uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude kupující hradit v české měně na 
základě daňového dokladu.

5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména z.č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Součástí 

konečné faktury musí být kopie potvrzených dodacích listů.
6. Splatnost faktury činí 14 dní od dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

III.

Místo a termín plnění

1. Prodávající kupujícímu odevzdá předmět smlouvy, jakož i doklady, které se k předmětu 
smlouvy vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu smlouvy 
v souladu s touto smlouvou.

2. Prodávající splní svou povinnost odevzdat předmět smlouvy kupujícímu, umožní-li 

nakládat s předmětem smlouvy v místě plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo 
náměstí 128.

4. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy odevzdá kupujícímu v termínu do 14 dní od 
dne zveřejnění smlouvy v registru smluv.

mu

IV.

Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím předmětu smlouvy. K převzetí předmětu 
smlouvy dojde na základě odsouhlasených, oběma stranami podepsaných dodacích listů.

2. Předá-li prodávající dopravci předmět smlouvy pro přepravu ke kupujícímu v místě 

určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci 
v tomto místě.

3. Prodávající se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu v případě prodlení s termínem plnění ve 
výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení.

4. Kupující se zavazuje, že zaplatí smluvní pokutu v případě prodlení se zaplacením kupní ceny 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu případné škody.

V.
Záruka a záruční servis

1. Záruční doba jednotlivých kusů zboží počíná plynout dnem podpisu dodacího listu nebo 

faktury, potvrzujícího předání a převzetí dodávky jednotlivých kusů zboží.

2. Vady zboží kupující uplatňuje u prodávajícího e-mailem na adresu: Vladimír Kolich, e-mail 
vladimir.kolich(5)csystem.cz nebo Ostrava(5)csystem.cz.

3. Prodávající se zavazuje obratem potvrdit přijetí e-mailu. Nepotvrdí-li prodávající obratem 
přijetí e-mailu (nefunkčnost e-mailové pošty), kupující uplatní vady tf. na čísle tf. +420 602 
481 638.

4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, vady vzniklé nesprávnou manipulací a na 
instalovaný software.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za neplnění závazku způsobené okolnostmi

nezávislými na její vůli (vyšší mocí). Příkladem takových okolností jsou např. stávky, 
teroristické útoky, válka, problémy v zásobování, přepravě či výrobě, změny kurzu, vládní 
či regulační opatření a přírodní katastrofy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna v 

takovém případě plnit svůj závazek v přiměřeně prodloužené lhůtě; pokud však takové 

okolnosti trvají déle než 60 dnů, může kterákoliv smluvní strana prostřednictvím 
písemného oznámení od smlouvy odstoupit, aniž by byla povinna poskytnout druhé 
smluvní straně kompenzaci.

2. Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit tuto smlouvu ani jakákoliv práva či

povinnosti z ní plynoucí třetím osobám, bez předcházejícího písemného souhlasu druhé 
strany.

3. Tato Smlouva a veškeré otázky s ní související, jakožto i otázky platnosti smlouvy, se řídí
český právem.

4. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve

vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto 

ustanovení neplatnost ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných 
ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se 
zákonem od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného 

odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti neúčinnosti zjistí, nahradí na základě 

vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné nebo neúčinné 

ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat 

podstatě a smyslu původního neplatného či neúčinného ustanovení.

5. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

6. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
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případné spory mezi stranami bude řešit soud určený podle místa kupujícího. Dále se

smluvní strany dohodly, že rozhodčí řízení je vyloučeno.

7. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.l - Specifikace a jednotkové ceny zboží.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v

souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této

smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a

dodatcích, na webových stránkách sponzorovaného a v informačních, evidenčních a

organizačních systémech sponzorovaného, příp. systémech/registrech dle platných

právních předpisů

9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále

jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě

netvoří předmět obchodního tajemství.

10. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o

registru smluv zajistí kupující.

11. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží

prodávající a 2 kupující.

12. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

13. Smlouvu lze měnit jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními

stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí s

jejím obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva obsahuje úplné

ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly
ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev

učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.

15. Pro účely této Smlouvy se bere za doručený takový právní úkon, který nebyl po uložení

zásilky vyzvednut druhou smluvní stranou ve lhůtě 10-ti dnů.

16. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

Uzavření této smlouvy a tato smlouva byly schváleny Radou města Rožnova pod

Radhoštěm dne 15.11.2019 usnesením č. 763/36.

L1, uV Brně dne V Rožnově pod Radhoštěm dne

prodávající

t SYSTEM CZ a.s.

Mgr. Roman Klimus

předseda představenstva

kupující

Ing. Holiš Radim, starosta mě

Rožnov pod Radhoštěm
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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě

Specifikace a jednotkové ceny zboží.

Cena celkem 
bez DPH

P/N Zařízení / systém Carepack NBD -1 rok P/N Kusy Cena za kus DPH
HP DL380p Gen8 8-SFF
CTO Server

HPE 1Y PW FC NBD DL380p
Gen8 SVC

653200-B21 U6VD2PE 2 24 433,53 Kč 48 867,06 Kč 21%
HP DL380e Gen8 12LFF
CTO Server

HPE 1Y PW FC NBD DL380e
Gen8 SVC

669257-B21 U6RC7PE 1 8 686,70 Kč 8 686,70 Kč 21%
HP MSL2024 0-Drive Tápe
Library__________________
HP DL320e Gen8 v2 Hot 
Plug 2LFF CTO Svr

HPE 1YPW FC NBD MSL
2024 SVC

AK379A U3BF0PE 1 22 904,90 Kč 22 904,90 Kč 21%
HPE 1Y PW FC NBD DL320e
Gen8 v2 SVC

722314-B21 U2JD5PE 1 2 463,76 Kč 2 463,76 Kč 21%
HP StoreVirtual 4330 900GB
SAS Storage

HPE 1YPWFC NBD
StoreVirtul 41 43XX SVC

B7E18A U2NY6PE 2 33 381,41 Kč 66 762,83 Kč 21%
HPE 1Y Ren FC NBD Exch
580X-24 Sw pd SVC

JC100A HP 5800-24G Switch U4EC9PE 2 16 943,15 Kč 33 886,29 Kč 21%
VMware Basic
Support/Subscription VMware 
vSphere 6 Essentials Plus Kit 
for 1 year

VS5-ESP-
BUN-G-
SSS-C

VMware 1 26.990,- Kč 26 990,00 Kč 21%

210 561,54Celkem
Kč

Dokoupení carepack k výše uvedenému HW ve verzi NBD (Next Business Day) s dobou platnosti 1 rok od 
data registrace, garantující nástup na opravu nejpozději následující pracovní den.


