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IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
se sídlem: t
zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technickýc jektu
IČO: 46992308
DIČ: CZ46992308
Zapsán: v obchod
Bankovní spojení:
kontaktní osoba: I

dále jako „prodávající"

uzavírají tuto

kupní smlouvu

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího k řádnému, včasnému a bezvadnému
provedení dodávek specifikovaných dále touto smlouvou (článek I. bod 2. a 3.) a umožnění
kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu dodávek, závazkem kupujícího pak je předmět
dodávek převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu (článek IV. a V).

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje provést pro kupujícího na základě předaných podkladů
řádně, včas a bezvadně dodávky hardware a software pro zálohování dat dle přílohy č. 1 (dále
jen „dodávka").

3. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dodávky komponent pro rozšíření zálohovacího systému
SMZ, doprava, instalace a testování, v souladu s podklady dle čl. II. této smlouvy.

Veškeré dodávky, montáže a související práce potřebné k řádnému provedení akce, budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a ČSN a dle obecné závazných a doporučených
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předpisů a metodik.

Dodavatel prohlašuje a zavazuje se provést dodávky s potřebnou péčí, v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení potřeba, v souladu s podklady pro provedení dodávek (číánek II.).

II.
PODKLADY PRO PROVEDENÍ DODÁVKY

Podklady pro provedení dodávky tvoří;

- nabídka prodávajícího včetně technických parametrů (specifikace dodávek, tvořící přílohu č. 1 této 
smlouvy).

Prodávající prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny potřebné informace a 
prohlašuje, že se s těmito jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dodávky lze podle tohoto 
provést tak, aby dodaný systém sloužil svému účelu a splříoval všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané.
Od takto vymezeného rozsahu (technické specifikace) se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a technického řešení dodávek.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění
Zahájení plnění: po podpisu této smlouvy

2. Místo plnění 
Místem plnění je Zlín

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DODÁVEK

1 Prodávající je povinen vyzvat kupujícího písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-mailem, 
poštou nebo faxem) k převzetí dodávky dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den předem.

2. Dodávka je provedena, je-li dokončena a předána. Dodávka je dokončena, je-li předvedena její 
způsobilost sloužit svému účelu.

3. O předání a převzetí dodávky sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné 
obsahovat soupis případně zjištěných drobných vad a nedodělků dodávky, tj. takových vad, která 
nebrání řádnámu užívání předmětu dodávky. Tyto drobné vady a nedodělky je dodavatel povinen 
odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této 
smlouvy).

4. Budou-li při předání dodávky zjištěny závažná vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání 
dodávky, kupující dodávku nepřevezme a o této skutečnosti sepíší záznam.

5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí dodávky kupujícím i prodávajícím se veškeré údaje 
v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází 
k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že kupujícím v protokolu sepsané závady nebo 
popis, jak se projevují, prodávající odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

V.
CENA ZA DODÁVKY

1. Cena za realizaci dodávky v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a 
včasnou realizací předmětu plnění dle táto smlouvy.
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2. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

384 800 Kč bez DPH

3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s pořízením, implementací a dopravou 
předmětu koupě do místa plnění.

4. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou tyto 
řešeny dodatkem k této kupní smlouvě po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. DPH bude fakturována dle zákonné úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytuje zálohy. Prodávající po provedení dodávky vystaví kupujícímu daňový doklad 
(fakturu) v souladu a s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) prodávajícím je kupujícím (osobou zástupce 
ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí dodávky. Dnem zdanitelného 
plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající 
kupujícímu do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení kupujícímu.

4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.

VIL
KONTROLY DODÁVKY (MONTÁŽNÍCH PRACÍ)

1. Prodávající, vzhledem k rozsahu dodávek, není povinen vést dílčí montážní deníky.

2. Prodávající zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a 
pracovníků případných poddodavatelů v místě provádění dodávek a za dodržování všech právních 
předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.

VIN.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DODÁVCE

1. Prodávající nese nebezpečí škody na majetku kupujícího, jež vznikne v souvislosti s jeho činností 
dle této smlouvy. Prodávající také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s 
prováděním činností dle této smlouvy. V dané souvislosti prodávající prohlašuje, že tyto 
skutečnosti jsou kryté příslušnými pojistnými smlouvami, které na základě písemné výzvy 
kupujícího předloží kupujícímu k nahlédnutí.

2. Vlastníkem zhotovovaných dodávek je kupující.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající odpovídá za vady dodávek, které má dodávka v době předání a převzetí kupujícím.
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2. Dodávka má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v kupní smlouvě.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou prodávajícím odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X.
ZÁRUKA

1. Kupující má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
prodávajícím.

2. Prodávající podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedených dodávek. Záruka za 
jakost dodávky, je 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání, odzkoušení a 
převzetím dodávky.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobená nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po 
převzetí dodávky kupujícím, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými 
případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou prodávající nemohl předvídat ani 
odvrátit nebo překonat.

4. Prodávající prohlašuje, že dodávku zhotoví podle podmínek smíouvy a nejméně v záruční době 
bude mít vlastnosti v táto smlouvě dohodnuté.

5. Odstranění závady bude prodávajícím provedeno nejpozději do 15 dnů ode dne písemného 
nahlášení závady kupujícím prodávajícímu.

6. Pro postup při upíatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li prodávající v prodlení s provedením dodávky (řádným ukončením a předáním), zavazuje 
se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení kupující požadovat odstranění vad v přiměřené lhůté a 
prodávající tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit 500 Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti či povinností prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, vyjma 
povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti prodávajícího. Takový případ musí 
být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. 
V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato 
skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo kupujícího požadovat náhradu škody způsobené 
mu prodávajícím. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

5. Pokud prodávající nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) kupujícímu do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je kupující 
oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.
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6. Při porušení ochrany důvěrných informací dle článku XV. má kupující právo na sjednanou smluvní 
pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení.

XII.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se kupující či prodávající do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této 
smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

XIII.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) dodávky 

dle lhůt a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených,
b) prodlení kupujícího se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší třiceti dnů.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Prodávající a kupující mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
dle čl. XIII.

XV.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Ochrana důvěrných Informací je ochrana důvěrných informací smluvních stran, se kterými se 
smluvní strany seznámí v rámci plnění dle této smlouvy.

2. Předmětem tohoto článku je vymezení důvěrných informaci smluvních stran a převzetí závazku 
smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit 
k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

3. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce 
smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení čí zachycení a až do doby 
jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné 
spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce 
zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran 
(dále také „důvěrné informace či chráněné informace").

4 Důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku touto smlouvou chráněné 
tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahý v hmotné 
nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty 
druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně 
dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich 
ochrany.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství 
a důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. 
Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující 
důvěrné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, že důvěrné informace 
nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch 
třetích osob.

6. Obě Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a 
přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.

7. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí 
stranu, může jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle této smlouvy, pouze s
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předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to za podmínky, že se třetí strana 
smluvně zaváže k jejich ochraně.

8. Povinnost plnit ustanovení dle tohoto článku se nevztahuje na chráněné informace, které:
a. mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy

b. byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení

c. jsou veřejné dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze 
smluvních stran;

d. příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;

e. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem 
na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

9. Veškeré informace dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující smluvní strany, včetně 
subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající smluvní stranou vráceny straně 
poskytující po zaslání písemného požadavku poskytující smluvní strany nebo v případě, nebude-li 
informace nebo poskytnuté údaje přijímající smluvní strana potřebovat.

10. Za porušení povinností týkajících se ochrany důvěrných informací podle této smlouvy má 
poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, 
nárok na zaplacení smluvní pokuty.

11. Výše smluvní pokuty je stanovena v čl. XI. odst. 6 této smlouvy.

12. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá 
smluvní strana povinna uhradit do patnácti kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé smluvní straně je 
připsání finanční částky odpovídající stanovené výši smluvní pokutý na účet druhé smluvní strany 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

13. Prodávající se výslovně zavazuje, že nezneužije důvěrných informací, o nichž se při dodávce 
předmětu koupě dle této smlouvy dozví.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejích pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7. Prodávající bere na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů). Zákonnost 
zpracování v tomto případě vychází z či. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení, neboť 
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a účely oprávněných zájmů 
správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem.



Kupní smlouva: „Dodávka hardware a software pro zálohování dať

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů
osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/qdpr.

Přílohy smlouvy; Příloha č. 1 - technická specifikace

Schválení fin. krytí
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18.11.2019, 36/23R/2019 schválení RO 43/19 T4

Schválení výběrového řízení___________________________________
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 2.12.2019, 120/24R/2019

Ve Zlíně dne
kupující

2 0. 12 . 20B Ve Zlíně dne 16.12.2019
prodávající



Kupní smlouva: „Dodávka hardware a software pro zálohování dať

Příloha č. 1 - technická specifikace

P/N Název Počet

C0H27A HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 SAS Drive Upgrade Kit 1
RS820RP+ Synology RS820RP+ RackStation 1
RKS1317 Synology sada posuvných ližin 1
WD8003FFBX WD RED Pro NAS STB SATAIII/600 256MB cache 4
D4ECSO-2666-16G Synology D4ECSO-2666-16G 1
EW202 Rozšířená záruka 5 let 1

Instalace, testování, dokumetace atd. 3

11094-M0034
BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD 
LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO GOV

1

Instalace, testování, dokumetace atd. 4

RS820RP+ Synology RS820RP+ RackStation 1
RKS1317 Synology sada posuvných ližin 1
WD8003FFBX WD RED Pro NAS STB SATAIII/600 256MB cache 4

D4ECSO-2666-16G Synology D4ECSO-2666-16G 1
EW202 Rozšířená záruka 5 let 1

Instalace, testování, dokumetace atd. 5



COMPUTER Systémová rešenr

PLNA MOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČ; 46992308, se sídlem Zlín, tnda Tomáše

Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573,

ednatelem (dále jen „Společnosť)

zmocňuje

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i

tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(í)

(9)

(h)

(i)

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související

s podnikatelskou činností Společností podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), v píatném znění;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a

podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci

zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006

Sb., zákon o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;

podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat

opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavatele orgánu

dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se

Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,

přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za

Společnost;
přijímat doručované písemnosti;



(j) právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právním řádem České republiky.

Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále

uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou pň jednání na základě této plné moci

povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobné. Další osobu mohou zmocnit pouze na

činnosti a jednání spojené se státní správou, státní samosprávou a pro činnosti a jednání

s organizacemi, které jsou vlastněny státem.

Ve Zlíně dne 3.4 2018


