
 

 

 

Kupní smlouva č. SOAP/01-3560/2019 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Článek I. 
Smluvní strany 

RICOH Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:  Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 - Michle 

Zastoupená:  Ing. Michalem Furdíkem a Ing. Leošem Vídenským, MBA, LL.M., prokuristy 

IČ:  48117820 

DIČ:  CZ48117820 

Bankovní spojení:  HSBC Bank plc – pobočka Praha; číslo účtu

ID datové schránky:   kydbsry 

Telefon:   

Kontaktní osoby: 

Kontaktní e-mail:   

Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27720 

(dále jen „prodávající“) 

a 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni 

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň   

Zastoupená: Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem 

IČ:   70979090 

DIČ: CZ70979090, není plátcem DPH 

Bankovní spojení: 

ID datové schránky:   b9xaiw4 

Telefon: 

Kontaktní osoby: informatici 

Kontaktní e-mail:   

(dále jen „kupující“) 

Článek II. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je dodání 6 ks nových, dosud nepoužívaných multifunkčních kopírovacích 
strojů RICOH IM C2500 a 6 ks nových stolků typ 54 (dále jen „zboží“). 

2. Další parametry jsou uvedeny v přílohách Zadávací dokumentace a Nabídka. 

Článek III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za zboží je stanovena ve výši: 

Cena     201 504,00 Kč bez DPH 
DPH 21 %:      42 315,84 Kč 
CELKEM:   243 819,84 Kč s DPH 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží včetně dopravy do místa plnění a instalace. 
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3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, lze ji navýšit pouze v případě změny zákonné sazby daně 
z přidané hodnoty o takto zvýšenou daň. 

Článek IV. 
Doba a místo plnění, všeobecné dodací podmínky 

3. Prodávající je povinen dodat a naistalovat smluvené zboží nejpozději do 16. prosince 2019. 

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. 

5. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu. 

6. Místa plnění:   

6.1. Státní okresní archiv Domažlice, náměstí Republiky 10, 346 01  Horšovský Týn, 

6.2. Státní okresní archiv Karlovy Vary, náměstí 17. listopadu 2, 360 05  Karlovy Vary, 

6.3. Státní okresní archiv Klatovy, Mayerova 128, 339 01  Klatovy, 

6.4. Státní okresní archiv Sokolov, Jindřichovice 1 – zámek, 358 01  Kraslice, 

6.5. Státní oblastní archiv v Plzni – pracoviště Kardinála Berana 20, 301 00  Plzeň, 

6.6. Státní oblastní archiv v Plzni – pracoviště Klášter 101, 335 01  Nepomuk. 

Článek V. 
Záruka a servis 

1. Součástí dodávky je záruka od výrobce zboží na dobu 60 měsíců. 

Článek VI. 
Povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy vzájemně získají o sobě či o svých zaměstnancích, které nejsou veřejně 
známé nebo známé třetí straně a které lze s přihlédnutím k okolnostem a obchodním zvyklostem 
označit za důvěrné, a nesmí je použít v rozporu s účelem této smlouvy ani je poskytnout bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany žádné třetí osobě (s výjimkou zákonných případů).  

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie důvěrných 
informací a že nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke splnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. 

3. Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění této smlouvy dostanou do kontaktu 
s údaji druhé smluvní strany vyplývající z její provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě 
nezneužít, nezměnit ani nijak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit. 

4. Smluvní strany se zavazují chránit osobní údaje. Pokud se smluvní strany v rámci plnění této 
smlouvy dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou povinny je ochraňovat a nakládat s nimi 
v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení této smlouvy. 

5. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě písemných pokynů kupujícího. 
Prodávající nebude předávat osobní údaje mimo Českou republiku. Prodávající zajistí, aby se osoby 
oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.  

6. Zjistí-li prodávající porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu 
kupujícímu.  

7. Účinnost ustanovení tohoto článku přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu. 
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Článek VII. 
Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí předmětu plnění 
kupujícím a fakturu vystaví a doručí kupujícímu nejpozději do 18. prosince 2019.   

2. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na e-mail  nebo na 
adresu sídla kupujícího. 

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího. 

5. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 
7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu 
se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V případě 
doručení faktury e-mailem je vrácení faktury realizováno oznámením na kontaktní  
e-mail prodávajícího. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

6. Zálohu kupující neposkytuje. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty a sankce 

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení; zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní 
pokutu. 

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených §§ 2001-2005 občanského zákoníku a touto 
smlouvou.  

2. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí neplnění kvantitativních a kvalitativních 
požadavků kupujícího prodávajícím dle článků II. a III. této smlouvy  

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající vstoupí do likvidace, nebo je 
prodávající v úpadku nebo prodávající sám podá návrh na zahájení insolvenčního řízení. Prodávající 
je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně (prostřednictvím doporučeného dopisu nebo datové 
schránky) písemně oznámeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení tohoto oznámení 
druhé smluvní straně. Dále se postupuje v souladu s ustanovením § 2001 a následujících občanského 
zákoníku. 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

2. Prodávající je povinen písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.  

3. Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky kupujícího vymezené v zadávací 
dokumentaci jsou pro něj závazné a jsou součástí této smlouvy.  

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen vzestupně očíslovanými písemnými dodatky, které 
se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatky musí být podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

5. Prodávající nesmí bez předchozího souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

6. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou 
se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy České republiky. 

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající bezvýhradně souhlasí se 
zveřejněním jakékoli části i plného znění této smlouvy včetně příloh a dodatků dle příslušných 
právních předpisů, zejména zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající také 
souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy na webových stránkách kupujícího. Text této 
smlouvy, dodatků ani příloh této smlouvy se nepovažuje za obchodní tajemství. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, smlouvu podepsanou oběma smluvními stranami 
obdrží obě smluvní strany. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že považují obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, že se na ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě tak, aby kvůli nim 
nedošlo ke sporům, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
• Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 
• Příloha č. 2 – Nabídka 
 

V Praze elektronicky podepsáno 
za poskytovatele: 

V Plzni elektronicky podepsáno 
za objednatele: 

 
 

. ředitel St ivu v Plzni 


