Strana 9/9
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍfile_0.jpg


file_1.wmf



Thákurova 9
160 00 Praha 6
Česká republika

xxxxxxxx
www.fit.cvut.cz

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6
xxxxxxxxxxxx







KUPNÍ SMLOUVA
FIT-19-105 – WiFi

Smluvní strany
Kupující: 		České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola
IČO:		 	68407700
DIČ:			CZ68407700
Organiz. součást:	Fakulta informačních technologií
Sídlem:			Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Zastoupený:		doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná konat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
a
Prodávající:		S&T CZ s.r.o.
IČO:			4484602
DIČ:			CZ4484602
Sídlem:			Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000
Jednající:		Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus, jednatelé společnosti
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxx
Zapsaná v		xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé
(Prodávající a Kupující dále společně jen „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
tuto kupní Smlouvu
(dále jen „Smlouva“):
Úvodní ustanovení 
Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky předložené v rámci poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „FIT-19-105 – WIFI“ realizovanou Kupujícím jako veřejným zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejná zakázka“), pro něhož byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka Prodávajícího. poptávkového řízení veřejné zakázky realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

	Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
	Prodávající prohlašuje:

	že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy,

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu

Předmět Smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťových prvků bezdrátové sítě, jejichž technická specifikace je stanovena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace (dále jen “Zboží”) v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace veřejné zakázky. 

	Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství Zboží ve smyslu §2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že §2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


	Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.


	Prodávající ve smyslu §2103 občanského zákoníku ujišťuje, že Zboží je bez vad.


Dodací lhůta, místo a způsob plnění
Prodávající je povinen odevzdat Zboží Kupujícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od vyzvání ze strany Kupujícího. O odevzdání Zboží včetně veškerého příslušenství a související dokumentace sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol, který podepíší oprávněné osoby Prodávajícího i Kupujícího (dále jen „předávací protokol“). 
Předmětem této Smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke Zboží, která je potřebná pro nakládání se Zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné právní předpisy a české a evropské technické normy, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, apod.
	Pokud je součástí Zboží dle této Smlouvy taktéž dodávka softwaru, potom je předmětem této Smlouvy taktéž poskytnutí licencí k dodanému softwaru v rozsahu požadovaném v technických podmínkách a v této Smlouvě, přičemž odměna za licenci je zahrnuta v ceně Zboží dle této Smlouvy. Prodávající je povinen Kupujícího s licenčními podmínkami prokazatelně seznámit nebo na ně alespoň odkázat.
	Zároveň je prodávající povinen zajistit kupujícímu přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

	Místem plnění je České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.
	Osobou oprávněnou k převzetí Zboží za Kupujícího je osoba oprávněná ve věcech technických za Kupujícího, nebo jí pověřená osoba.
	Prodávající je povinen zabezpečit vlastní přepravu Zboží na místo plnění dle čl. IV odst. 4 této Smlouvy. Náklady spojené s odevzdáním Zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení Zboží, nese Prodávající.
	Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nepoužije.
	Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží dnem předání a převzetí Zboží uvedeném na předávacím protokolu. Nebezpečí škody na Zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

Součástí nabídky dodavatele musí být seznam kontaktů pro hlášení záručních oprav (minimálně telefon a email).
Kupní cena a platební podmínky
Celková kupní cena Zboží byla stanovena ve výši 1 727 629 Kč bez DPH, DPH ve výši 362802,09 Kč, tj. celkem včetně DPH 2090431,09 Kč. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním Zboží, včetně ceny přepravy Zboží na místo plnění a případné další související platby (např. recyklační poplatky apod.).
	Kupní cenu dle čl. V odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I této Smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je Prodávající oprávněn vystavit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni podpisu předávacího protokolu. 
Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I této Smlouvy. 
	Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. Vystavený daňový doklad musí být označen názvem kupní Smlouvy a jejím číslem, pokud je uvedeno. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I této Smlouvy. 
	Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v českých korunách (Kč).
	Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k Prodávajícímu nepoužije.
Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží dnem předání a převzetí Zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Nebezpečí škody na Zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím Zboží.
	Náklady spojené s odevzdáním Zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení Zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím Zboží nese Kupující.
Práva a povinnosti smluvních stran, prohlášení Prodávajícího
Prodávající ve smyslu §2103 občanského zákoníku prohlašuje, že je Zboží bez vad. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné právní vady, zejména že není zatíženo žádnými právy třetích osob, zástavním právem, zákonnými či smluvními věcnými břemeny, jinými věcnými právy ani nájemním vztahem nebo jiným obligačním právem třetí osoby a že Zboží nemá ani jiné právní vady v této Smlouvě neuvedené, které by bránily řádnému výkonu vlastnického práva.
	Prodávající prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou plnění týkající se předmětu veřejné zakázky a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění.
	Prodávající se zavazuje dodat Zboží splňující technické a kvalitativní předpoklady dle specifikace veřejné zakázky.
	Prodávající se zavazuje dodat Zboží originální, plně funkční, nové, zabalené v originálním obalu a kompletní. Prodávající se zavazuje dodat Zboží včetně veškerého potřebného příslušenství pro okamžité uvedení Zboží do provozu. 
	Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen doložit písemné potvrzení výrobce nebo oficiálního distributora pro ČR, že dodávané Zboží je určeno pro evropský trh a Kupujícího (včetně soupisu výrobních/sériových čísel dodávaných zařízení) a záruční servis zajišťuje přímo výrobce zařízení. U výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než Zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení a porušení podmínek smlouvy.  

	Prodávající je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, normy a další předpisy vztahující se k předmětu této Smlouvy, podmínky této Smlouvy a pokyny Kupujícího.
	Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu při plnění předmětu této Smlouvy nezbytnou součinnost.

Licenční ujednání
Prodávající v rámci dodání zboží dodává Kupujícímu mimo jiné software podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s tímto software nakládat a poskytnout Kupujícímu veškerá plnění dle této Smlouvy.
Prodávající poskytuje Kupujícímu oprávnění užívat veškerý software, který je součástí dodávky Zboží. Prodávající poskytuje Kupujícímu nevýhradní licenci (podlicenci) k veškerým známým způsobům užití software v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Kupujícím.
	Prodávající poskytne Kupujícímu po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Kupujícího a fungovalo bez závad. Prodávající se zároveň zavazuje informovat Kupujícího o nových verzích SW a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Kupující shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Prodávající se dále zavazuje získat veškeré potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
	Prodávající je povinen mít nejpozději při dodávce Zboží smluvně zajištěno minimálně na dobu trvání požadované servisní podpory, aby v případě závady na dodaném software, kterou není Kupující schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Kupujícímu musí být umožněno legální stahování nových verzí software přímo ze stránek výrobce.
	Smluvní strany se dohodly na tom, že Kupující není povinen licenci (podlicenci) využít.
	Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence (podlicence) Kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně Zboží dle této Smlouvy.
Záruka
Prodávající poskytne na Zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce 60 měsíců ode dne převzetí Zboží v režimu dodávky náhradního dílu do následujícího pracovního dne (8x5 NBD), nárok na nové verze SW v rámci zakoupených licencí včetně možnosti nahlašování závad ve stejném režimu, není-li ve specifikaci uvedena delší záruční doba plynoucí ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.
	Smluvní strany ujednaly práva z vadného plnění odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, má Kupující: 
	Právo na dodání nového či chybějícího Zboží nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení vady.
	právo na odstoupení od této Smlouvy.

	Smluvní strany se dohodly na tom, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije a Kupující je tedy oprávněn požadovat dodání nového Zboží bez ohledu na skutečnost, zda může Zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou Zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího Zboží je Prodávající vadu kterékoliv části Zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině.
	Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícímu vadami Zboží.
	Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
	Místem převzetí záruční opravy je místo plnění dle této Smlouvy.

Sankce
Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny Zboží za každý započatý den prodlení s odevzdáním Zboží oproti lhůtě sjednané v čl. IV odst. 1 této Smlouvy.
	Prodávající je dále povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu za porušení kterékoli z dalších povinností Prodávajícího stanovených v této Smlouvě, a to ve výši 0,25 % z kupní ceny Zboží za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
Při nedodržení sjednané úrovně SLA podpory hardware požadované dle této Smlouvy v rámci technické specifikace je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % kupní ceny Zboží za každý započatý den prodlení s dodržením úrovně SLA, a to za každý jednotlivý případ.
	Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení utvrzovaných povinností. 
	Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně.
	Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná kupní cena včetně DPH.
Odstoupení od Smlouvy
Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním Zboží v požadované kvalitě a množství dle této Smlouvy a dle Přílohy č. 1 – Technická specifikace v termínu dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy o více než 5 pracovních dnů.
	Smluvní strany se dohodly na tom, že § 2110 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda může Zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. 
Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
	Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení Smlouvy Prodávajícím, nemá Prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Kupující. Informace, které jsou vyloučené z uveřejnění (osobní údaje či obchodní tajemství, či jiné údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, smluvní strany výslovně takto označily v průběhu kontraktačního procesu a Smlouva obsahuje přílohu tvořenou textem Smlouvy s těmito údaji anonymizovanými pro účely uveřejnění v registru smluv.
	Tato Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě, kdy tato Smlouva odkazuje na konkrétní právní předpis, rozumí se jím i právní předpis, jež tento předpis v budoucnu nahradí, a to konkrétně ta jeho ustanovení, jež jsou obsahem a účelem nejbližší.
Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
	Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení Smlouvy Prodávajícím, nemá Prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.
	Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž Kupující obdrží dvě vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení.
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. v anglickém jazyce.
	Prodávající bere na vědomí, že jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	Prodávající dále bere na vědomí, že Kupující je jako veřejný zadavatel povinen na profilu zadavatele zveřejňovat údaje dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zavazuje se mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
	Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Technická specifikace 
	Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
	Příloha č. 3 – Dokumentace nabízeného plnění



V Praze, dne:					V Praze, dne:
Za Kupujícího:					Za Prodávajícího:




doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.		Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus
děkan fakulty					jednatelé


