
KUPNÍ SM LOUVA

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

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní st rany:

1. AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/ 34, 702 00 Ostrava
zastoupená: Ing. M art in Stejskal, člen představenstva
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6563752/ 0800
zapsána v OR u KS v Ostravě, spis. zn. B 11012
jako prodávající (dále jen „ prodávající“ )

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. M UDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu:24639511/ 0710
jako kupující (dále jen „ kupující“ )

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat  kupujícímu na základě
pokynů kupujícího průběžné dodávky akt ivních prvků, blíže specifikované v příloze č.1
této smlouvy (dále jen „ zboží“ ), převést  vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a
závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít  a zaplat it  mu sjednanou
kupní cenu.

2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne
25.10.2019, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
zadané dle interní směrnice č. 2, o zadávání zakázek, v souladu s ustanovením § 31
zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem
„ Aktivní prvky datové sítě 2019“  pod evidenčním číslem P19V00164853 a dále
v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 6.11.2019.

II.

Odvolávky

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě
jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „ odvolávky“  či jednot livě
„ odvolávka“ ), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému
plnění této smlouvy. Odvolávky budou předávány prodávajícímu v pracovní dny od 6,30



hod. do 15,00 hod., a to písemnou formou prostřednictvím elekt ronické pošty, faxu
nebo elekt ronického objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být
předány telefonicky. Každá odvolávka musí přesně specifikovat  druh, množství a popř.
balení zboží.

2. Prodávající je povinen doručení odvolávky kupujícímu neprodleně písemně potvrdit .

3. Kontaktními údaji prodávajícího pro doručování odvolávek jsou:

· email:

· tel:

1. Kontaktními údaji kupujícího jsou:

· e-mail:

· tel:

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplat it  za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu ve
výši podle ceníku zboží, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Tato kupní cena je
maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího (clo, dopravu do
místa určení, pojištění, obal, ekologickou likvidaci a všechny ostatní poplatky).

2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní
účet  prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystaveného
prodávajícím dle dodacího listu.

4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat  veškeré náležitost i stanovené zákonem
č.235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými
a účetními předpisy, včetně § 435 odst . 1 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění. Na faktuře musí být  mimo jiné uveden odkaz na tuto kupní smlouvu,
název a evidenční číslo veřejné zakázky, soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která
daňový doklad vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat  veškeré předepsané náležitost i či bude-li t rpět  jinými
vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnost i vrát it ,
přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová
lhůta splatnost i, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet
prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

6. Splatnost  faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Platební povinnost  kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka
odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

7. Veškeré platby mezi smluvními st ranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního
spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho
bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané



hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu regist rovaného plátce daně
z přidané hodnoty.

8. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v regist ru
nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnost i,
na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit  řízení o prohlášení za
nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v regist ru nespolehlivých plátců daně
z přidané hodnoty, uhradit  částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet
správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty
na účet  správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění
závazku kupujícího uhradit  sjednanou cenu prodávajícímu.

IV.
Dodací podmínky

1. Kupující bude u prodávajícího iniciovat  prostřednictvím odvolávek dodávky zboží podle
svých aktuálních pot řeb.

2. Prodávající se zavazuje dodat  kupujícímu zboží dle odvolávky do místa plnění ve lhůtě do
6 týdnů od doručení odvolávky prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní st rany jinak.

3. Jednot livé dodávky zboží budou prodávajícím realizovány výhradně v pracovní dny v
době od 7,00 hod. do 14,00 hod.

4. Prodávající se dále zavazuje dodávat  kupujícímu zboží v množství, kvalitě a druhovém
složení podle odvolávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této smlouvy.

5. M ístem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové – Nový Hradec Králové, odbor výpočetních systémů.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází z prodávajícího na
kupujícího v okamžiku, kdy mu je zboží předáno prot i podpisu dodacího listu jeho
oprávněnou osobou.

7. Kupující není povinen zboží převzít , zejména pokud prodávající nedodá zboží v množství
nebo druhovém složení dle odvolávky, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a
jakost i nebo bude zboží poškozené, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzet í a
řádnému užívání zboží. Nepřevzet ím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení
s převzet ím zboží či s úhradou kupní ceny zboží. Prodávající má v takovém případě
povinnost  dodat  bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s odvolávkou kupujícího.
Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího
s dodáním zboží není t ímto ustanovením dotčen.

8. Prodávající prohlašuje, že zboží odpovídá všem požadavkům stanoveným obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonu č. 22/ 1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění, a normám ČSN.



9. Spolu s každou dodávkou zboží je prodávající povinen dodat  kupujícímu rovněž veškerou
dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzet í a řádnému užívání zboží, kterou
vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN.

10. V případě jakékoli změny podmínek (např. vyřazení zboží ze sort imentu, momentální
nedostatek zboží na t rhu či jiné nenadálé změny), je prodávající povinen bez prodlení o
těchto skutečnostech informovat  kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovního dne od
učinění dílčí objednávky.

11. Kupující neposkytuje zálohové platby.

V.
Smluvní sankce

1. Kupující si vyhrazuje právo při včasném nedodání požadované položky či odmítnut í
odvolávky (či její část i) na požadovanou položku tuto nakoupit  na volném t rhu od jiného
dodavatele za cenu na volném t rhu obvyklou. Prodávající je povinen uhradit  kupujícímu
rozdíl mezi kupní cenou a cenou uhrazenou za nákup na volném t rhu. Nárok kupujícího
na náhradu škody není t ímto ustanovením dotčen.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, či s dodáním náhradního zboží při
reklamaci vad zboží kupujícím, je kupující oprávněn účtovat  prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,025 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení s t ím, že
celková výše smluvní pokuty nepřesáhne 10 % z ceny nedodaného zboží.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn
účtovat  kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Při prodlení kupujícího s úhradou faktury nebude kupujícímu ze st rany
prodávajícího pozastaveno další plnění a prodlení nebude považováno za podstatné
porušení smlouvy.

4. Dostane-li se prodávající do prodlení s nástupem na odstranění oprávněně
reklamovaných vad zboží, bude kupující oprávněn vyúčtovat  prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním oprávněně reklamovaných vad zboží,
bude kupující oprávněn vyúčtovat  prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

6. Dostane-li se prodávající do prodlení se zapůjčením náhradního zařízení dle čl. VI/ 6 této
smlouvy, bude kupující oprávněn vyúčtovat  prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ zvlášť.

7. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným dokladem (fakturou), splatnost  smluvní
pokuty činí 30 dní ode dne jeho doručení povinné smluvní st raně.

8. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na uhrazení případně vzniklé škody.

VI.
Odpovědnost za vady zboží



1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 36 měsíců ode dne podpisu
dodacího listu oprávněným zástupcem kupujícího.

2. Zjist í-li kupující po převzet í zboží, že je obal zboží porušen nebo že množství dodaného
zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní nápravu vady u prodávajícího, a to podle
možnost í co nejdříve po převzet í zboží.

3. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat  u prodávajícího bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.

4. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnost i za řádně reklamované vady
zboží:

a) právo na bezplatné odst ranění reklamovaných vad zboží,
b) právo na výměnu vadné dodávky zboží,
c) právo na poskytnut í přiměřené slevy z ceny zboží odpovídající rozsahu

reklamovaných vad zboží.

5. Záruční servis zajist í servisní středisko prodávajícího:

adresa: Nám. M íru 22, 503 03 Smiřice, 

kontaktní osoba: 

6. Prodávající se zavazuje, že v rámci záručního servisu nastoupí k odstranění oprávněně
reklamovaných vad zboží nejpozději následující pracovní den od nahlášení vady zboží
kupujícím. Odstranění vady zboží bude prodávajícím provedeno nejpozději do 4
pracovních dnů po nástupu prodávajícího na provedení záruční opravy. Pokud bude
odst ranění vady zboží t rvat  déle než 4 pracovní dny od nástupu prodávajícího
k odstranění vady zboží, zapůjčí prodávající kupujícímu bezplatně náhradní zboží (ve
stejném množství, stejného typu a kvality), jejichž kvalita bude odpovídat  opravovanému
zboží (včetně dopravy do sídla kupujícího), a to nejpozději 6. pracovní den po nástupu
prodávajícího k odstranění vad zboží, a to po celou dobu záruční opravy.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců, nebo do vyčerpání objemu
finančních prostředků určených na nákup zboží dle této smlouvy v celkové výši
odvolávek 1 652 892,- Kč bez DPH, a to podle skutečnost i, která nastane dříve.

2. Tato smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních st ran a účinnost i dnem jejího uveřejnění v regist ru smluv.

3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í dle § 1765 odst . 2 zákona č.
89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4. M imo případy subdodávek dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895
zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, t j. prodávající není
oprávněn postoupit  svá práva a povinnost i z této smlouvy nebo její část i třet í osobě.

5. Každá ze smluvních st ran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět  písemnou výpovědí i
bez uvedení důvodu doručenou druhé smluvní st raně. Výpovědní doba činí dva měsíce a



počíná běžet  prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní st raně.

6. V případě, že mezi smluvními st ranami dojde v souvislost i s touto smlouvou ke sporu,
zavazují se smluvní st rany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud t ím nedojde k vyřešení
sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

7. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č.
89/ 2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8. Veškeré změny smlouvy lze provést  pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních st ran.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní st rana obdrží
po jednom vyhotovení.

10. Smluvní st rany souhlasí s uveřejněním smlouvy v regist ru smluv podle platných právních
předpisů.

11. Smluvní st rany prohlašují, že si smlouvu přečet ly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz
toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – ceník a specifikace zboží

………………………………. ……………………………………….
AUTOCONT a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. M art in Stejskal prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
člen představenstva ředitel

V Brně, dne 13.11.2019

Za prodávajícího:

1. V Hradci Králové, dne 2.12.2019

Za kupujícího:



Příloha č. 1 – ceník a specifikace zboží

1 Cisco Systems

2a C9200L-48P-4G-E Catalyst  9200L 48-port  PoE+, 4 x 1G, Network Essent ials 7 42 978,00 Kč 300 846,00 Kč

2b
C9200L-DNA-E-48-

3Y

C9200L Cisco DNA Essent ials, 48-port , 3 Year Term

license
7 8 300,00 Kč 58 100,00 Kč

3a C9200L-48T-4G-E Catalyst  9200L 48-port  data, 4 x 1G, Network Essent ials 16 24 317,00 Kč 389 072,00 Kč

3b
C9200L-DNA-E-48-

3Y

C9200L Cisco DNA Essent ials, 48-port , 3 Year Term

license
16 8 300,00 Kč 132 800,00 Kč

4a
C9200L-STACK-

KIT=
Cisco Catalyst  9200L Stack M odule 23 9 251,00 Kč 212 773,00 Kč

4b STACK-T4-xM 0,5M / 1M / 3M  Type 4 Stacking Cable 23 2 062,00 Kč 47 426,00 Kč
5a AIR-AP1832I-E-K9 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int  Ant ; E Reg Domain 3 6 151,00 Kč 18 453,00 Kč
5b LIC-CT5520-1A Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License 3 1 480,00 Kč 4 440,00 Kč

 Celkem

 Částka DPH (21%)

 Celkem včetně DPH

Poznámka:

1.

Pol. Č. položky Popis
Jednotk

a (ks/ m)

1 163 910,00 Kč

Jednotková cena

bez DPH

Celková cena bez

DPH

Výsledná cena zahrnuje recyklační poplatky a autorské odměny.

Výše uvedená cena je platná ke dni předložení této nabídky s výhradou změny skutečných nákladů dodavatele závislých na změně
kurzu EUR vůči CZK. Dojde-li ke dni objednání / uzavření smlouvy  ke změně kurzu EUR vůči CZK o více než 3%, dodavatel má právo upravit kupní cenu

v závislosti na vývoji tohoto kurzu.

244 421,10 Kč
1 408 331,00 Kč


