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KUPNÍ SMLOUVA 
 

 

uzavřená podle § 2085 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 
1.1 Kupující: město Cheb    

                                     

 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 zastoupený: Bc. Martinem Trnkou, vedoucím odboru informatiky,  

na základě směrnice Rady města Chebu č. 10/2018  

část VIII. čl. 3 odst. 2. 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ00253979 

 Bankovní spojení: Komerční banka Cheb 

 Číslo účtu: 528-331 / 0100 

  

 

 (dále jen „kupující“) 

 a 

1.2    Prodávající: TONER-ONLINE s.r.o.      

 se sídlem: Petrohradská 438/13, Praha 10, Vršovice 

 zastoupený: Eduardem Mazným, jednatelem společnosti 

 IČO: 28497554 

 DIČ  CZ28497554 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Ostrov 

 Číslo účtu: 225478216/0300 

 zapsán u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 145933 

 provozovna: V Oblouku 111, 363 01 Jenišov  

 

(dále jen „prodávající“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

 

1.3 Smluvní strany uzavírají na základě výsledku výběrového řízení formou 

e-poptávky prostřednictvím aplikace E-ZAK, systémové číslo 

VZ: P19V00000076, tuto kupní smlouvu. 
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II. 

Předmět smlouvy 

2.1  Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 2 ks multifunkčních zařízení pro 

MěÚ Cheb na základě výběrového řízení v systému E-ZAK dle systémového 

čísla VZ uvedené v bodě 1.3. 

2.2 Předmětem plnění prodávajícího je dodání tohoto zboží: 

2ks Multifunkčních zařízení Kyocera TASKalfa 2553ci + interní finišer dle 

specifikací uvedených v příloze 1 této smlouvy 

 

2.3  Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží dle pokynu kupujícího  

a kupující se zavazuje zboží prosté vad převzít a zaplatit. 

 

2.4  Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 20.12.2019 do místa sídla 

kupujícího. 

2.5 Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré 

doklady potřebné k užívání zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího 

zaplacením uvedené celé částky kupní ceny. 

 

III. 

Cena a platební podmínky 

3.1 Sjednaná cena za zboží je: 

   Cena celkem bez DPH činí    87.960 Kč  

   DPH činí    18.471,60 Kč  

 Cena celkem po zaokrouhlení s DPH činí  106.432 Kč  

 

 Slovy: sto šest tisíc čtyři sta třicet dva celých korun českých 

 

3.2 Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 14. dne po jejich obdržení 

kupujícím. 

3.3 Kupující může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné 

nebo neúplné náležitosti či údaje. 

3.4 Daňový doklad (dále jen „faktura“) a dodací list bude kupujícímu doručen se 

zbožím nebo poštou. 

 

IV. 

 

Záruční podmínky a servis 

 
4.1 Prodávající se zavazuje poskytnout 36 měsíců záruku na výrobní vady a funkci 

zboží podle čl. II. této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního 

převzetí zboží kupujícím. 
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4.2 Prodávající se zavazuje zajistit reakční dobu na odstranění vady zboží v záruční 

době v místě plnění nejpozději do 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení. 

Lhůta k odstranění vady se prodlužuje o 24 hodin za každý den pracovního 

volna či svátku.  

 

4.3 Pokud se zjistí, že vada je neodstranitelná nebo že její odstranění by trvalo déle 

než 24 hodin, může kupující požádat o bezvadnou dodávku náhradou za vadné 

zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje dodat nové zboží v co 

nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dní ode dne, kdy jej kupující 

o novou dodávku požádal. 

 

4.4 Záruční vady budou kupujícím hlášeny servisnímu středisku prodávajícího 

na kontakty uvedené v Příloze č. 2 smlouvy.  

 

4.5 Pracovní doba pro nahlášení závady je v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod. 

 

V. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
5.1 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě uvedené v čl. 4.1 této 

smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

předmětu plnění (v úrovni Kč s DPH), a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

5.2 Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané výpočetní 

technice již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní 

smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy kupující bezodkladně písemně 

oznámí prodávajícímu. V tomto případě je prodávající povinen zaplatit 

kupujícímu sankci ve výši 5 % z předpokládané hodnoty předmětu plnění. 

 

5.3 Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen 

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající 

odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti 

dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li 

kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku. 

 

5.4 Zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení nezbavuje smluvní strany 

povinnosti plnit své závazky stanovené smlouvou. 

 

5.5 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatný do 30 kalendářních dnů od 

doručení příslušné faktury, vystavené oprávněnou smluvní stranou. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této 

smlouvy včetně vyplacené ceny v souvislosti s podmínkami výběrového řízení. 

6.3     Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích. 

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dne podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

6.5 Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl 

řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud 

kupujícího. 

6.6 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. a) 

směrnice č. 10/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady 

města Chebu č. RM 167/5/2019. 

6.7 Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 

podpisy. 

6.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

 

Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace zboží 

Příloha č. 2: Kontaktní informace pro uplatnění záruky 

 

 

V Chebu dne:     V Jenišově dne: 16. prosince 2019                                       

 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….            …………………………….. 

      Bc. Martin Trnka                               Eduard Mazný - jednatel  
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Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace zboží 

 

Nabídková cena multifunkčních zařízení  

Druh multifunkční tiskárny 

jednotková  

cena Kč bez  

DPH 

množství 

cena Kč za 

uvedené 

množství 

bez DPH 

21% DPH 

cena Kč za 

uvedené 

množství 

vč.DPH 

TASKalfa 2553ci + interní 

finišer, pod. originálů, HDD 
43 980 Kč 2 87 960 Kč 18 471,60 Kč 106 431,60 Kč 

  
 

   

Celková nabídková cena: 87 960 Kč 18 471,60 Kč 106 431,60 Kč 

 

 
Technická specifikace -  TASKalfa 2553ci 

Parametr Minimální požadavek Nabízené parametry – Kyocera TASKalfa 2553ci 

Technologie tisku laser nebo LED, barevný Laserový barevný tisk 

Formát tisku A3 A3/SRA3 

Funkce 
Digitální A3 barevná kopírka, tiskárna / barevné 
skenování 

Barevná multifunkce A4/A3 - kopie, tisk, sken 

Rychlost tisku A4 Min. 22 str./min. 25/12 stran A4/A3 za minutu 

Paměť 2 GB, HDD 250 GB 4 GB RAM, 32 GB SSD, 320 GB HDD 

Zásobník papíru 2 x 500 listů formátu až A3 2x 500 listů formátu až A3, 1x 150 listů ruč. podavač 

Automatický podavač 
dokumentů 

s oboustranným automatickým duplexem pro 
kopírování i skenování 

Reverzní oboustranný podavač originálů na 140 listů 
gramáže 50-120 g/2 

Scanner 
Síťové skenování FTB, SMB, e-mail, USB, interní 
schránka 

skenování do emailu, FTP, SMB, USB Host, síťové 
rozhraní TWAIN, WIA/WSD sken, dokument box 

Maximální zatížitelnost 20 000 stránek za měsíc cca 30 tis. str./měsíc 

Rozhraní Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 

Další vlastnosti, příslušenství 

Zabezpečený tisk, identifikace 
s LDAP/Kerberos/SMB 
Podavač obálek, možnost tisku obálek 
kompletní sada plnohodnotných (ne startovacích) 
tonerů 

zabezpečený tisk přes SSL, soukromý tisk, 
ověřování uživatelů místní/síťové, tisk obálek 
z univerzálních zásobníků na papír, sada tonerů na 
20 000 stran černý a 12 000 stran barevné 

Kompletace 

Interní Finišer, sešívání min. 50 listů v jednom 
rohu 
 
 
 

Interní sešívací finišer DF-7100 
Max. 500 listů, 52–300 g/m2, A6R–SRA3 
Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 
pozicích 
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Příloha č. 2: Kontaktní informace pro uplatnění záruky 

 

 

 

Záruka se uplatňuje v provozovně dodavatele, a to: 

1. písemnou formou na adresu provozovny:  

TONER-ONLINE s.r.o., V Oblouku 111, Jenišov 36001 

2. na email: info@toner-online.cz 

3. telefonicky na tel. číslo + 420 355 336 106, +420 602 211 554 
 

 

 

 


