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\

1 městský obvod Slezská Ostrava sm |O uva

úřad městského obvodu

Kupní smlouva č. HS/0023/20-K

uzavřená vc smyslu ustanovcní § 2079 a násl. č. 892012 Sb.. občanský zákoník. \'c znční pozdějších

předpisů (dále jcn „Občanský zákoník ").

Smluvní strany
 

statutární město Ostrava

sídlo: Prokcšovo namčsti 1803. 8. 729 30 Ostrava * Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: (200845451 — platcc DPH

pm pon‘eby v_i'slmwzi dufm\'_i"c'/1 dok/adu ()(/hárala! nebo :úkumik

městský obvod Slezská Ostrava

sidlo: Těšínska 13835. 710 16 Ostrava , Slezská Ostrava

ID datové schránky: Soszub

Lastupcc: Richard Vcrcš. starosta

vc \'čccch smluvních: Richard Vcrcš. starosta

vc \'čccch tcchnických: ln '. Lubomír Turčik.—

__správce informačních a komunikačních tcchnologií

_ odbor kancclář starosty Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

pcnčžní ustav: Česka spořitclna. a.s.. pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359'0800

identifikátor veřejné zakázky: Pl 9V00000670

pro potřeby v_t'slurcm' daňových dok/udi! pří/wmv nebo zasílací adresu

na slranéjťdnéjako kupu/ici, (Id/(fen .. Kupující"

a

C SYSTEM CZ a.s.

sídlo: Otakara Šcvčika 840/10. Zidcnicc. 636 ()0 Brno

zapsanátý) \' živnostenském rcjstřiku-obchodnim rejstříku \'cdchm Krajským soudem V Bmč. oddíl B.

vložka 4576

doručovací adrcsa: Kolejní 570. l. 702 000 Ostraxa 2

ID datové schránky: whjaid7

zastupce: ....................................................

vc \'čccch smluvních: Mgr. Roman Klimus. přcdscda přcdstaxcnstva

ve věcech technických: Jan Svačina. obchodník

—

IČO: 27675645

DIČ: CZ27675645

bankovní ustav: Komcrční banka a.s.

číslo účtu: 35—477057227'0100

jc plátcem DPH: ano

čislo smlouvy: ....................................................

nu siru/10 druhá/ako prm/ámjicí, (Id/((1171 .. Prodávající“

uzavírají nížc uvedcnčho dnc. mčsícc a roku tuto kupní smlouvu (dálcjcn „Smlouva")

1/9 Kupní smlouva — „Nakup spotřebního materiálu (ongmaty toneru a inkoustových kazet) OSTRAVA! !!

do kopírovacrcn streju. taserovych a mkoustovych tiskaren oro potřeby UMOb Slezska Ostrava
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Článek |.

Základní ustanovení, prohlášení

[. Smluvní strany prohlašují. že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu. stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem „Nakup spotřebního materiálu (originály toneru a inkoustových kazet) do kopírovacích

stroju. laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezska ()strava“.

3. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem dodavky spotřebního materiálu (originály toneru a

inkoustových kazet) do kopírovacích stroju. laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby Úřadu

městského obvodu (ÚMOb) Slezská Ostrava. se sídlem Těšínská 138135. 710 16 Ostrava — Slezská

Ostrava.

Účelem Smlouvy je zabezpečení Činnosti Kupujícího.

. Prodávající prohlašuje. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy. že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazku ze Smlouvy. že je oprávněn k prodeji

věcí. které jsou předmětem koupě. a že i \ dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

6. Prodávající prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu koupě. Ze mu

jsou známy veškeré technické. kvalitativní. kvantitativní & jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků

zc Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou k provedení závazku

ze Smlouvy nezbytné.

7. Smluvní strany prohlašují. že předmět Smlouvy není plněním nemožným. a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných dUsledku.

8. Smluvní strany tímto prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu & 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalšich podmínek.

9. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisujíei Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

v
n
.
;
—

Článek ll.

Předmět koupě

]. Předmětem koupě jsou movité věci. a to spotřební materiál (originální tonerové a inkoustové kazety) do

kopírovacích stroju. laserových a inkoustových tiskáren uvedené v příloze Smlouvy. jež jejejí nedílnou

součástí tdálejen .. Předmět koupě" či .,Zbož:"').

2. Součástí Předmětu koupě jsou i veškeré doklady vztahující se k němu.

3. Součásti Předmětu koupě jejeho doprava do místa plnění.

4. Prodávající prohlašuje. že na Předmětu koupě neváznou žádné vady. at' taktické nebo pravní.

Článek Ill.

Předmět Smlouvy

l. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat a odevzdat na základě pruběžnýeh objednávek Předmět

koupě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. to \ se za podmínek ujednaných

ve Smlouvě.

2. Kupující není povinen vyčerpat celý rozsah množství Předmětu koupě uvedený v příloze Smlouvy. jez

jejejí nedílnou součástí.

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný Předmět koupě od Prodávajícího převzít a zaplatit

Prodávajícímu za poskytnuté plnění kupní cenu dle ěl. IV'. Smlouvy. to vše za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. a to do 31.12.2020.
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Článek IV.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za Předmět koupě ve výši 674.150.12 Kč bez DPH

s odkazem na přílohu Smlouvy. jež je nedílnou součástí Smlouvy. dle jednotlivých druhu Zbozi podle

aktuálního ceníku výrobců a dovozeu. přiěemž ceny Zboží uvedené v příloze Smlouvy. jež je její

nedílnou součástí. jsou platné po celou dobu platnosti Smlouvy.

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisu platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá—li to l platné legislativy. Prodávající odpovídá za to. že sazba DPH bude

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Kupní cena je stanovena ve smyslu nabidky Prodávajícího. jako maximálně přípustná a platná po celou

dobu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou. jako cena smluvní. kterou je možné překročit

jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. a jsou v ní zahmutý veškeré náklady Prodávajícího spojené

s plněním předmětu Smlouvy \'ěctně nákladu na dopravu Předmětu koupě do místa plnění.

4. Snížení nebo zvýšení předpokládaného množství odebraného Zboží není díívodcm ke změně ujednaně

kupní ceny.

Článek V.

Doba a místo plnění

]. Prodávající se zavazuje Předmět koupě dodat do místa plnění:

al budova Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na adrese: náměstí Jurije Gagarina 11964.

710 00 Ostrava — Slezská Ostrava;

b) budova Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na adrese: náměstí .lurije Gagarina 1195 5.

710 0 Ostrava ~ Slezská Ostrava:

e) budova Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na adrese: náměstí Jurije Gagarina 1194 (1.

710 00 Ostrava _ Slezská Ostrava:

d) dum speěovatelskou službou (DPS) na adrese: Hladnovska 757'119a. 712 00 Ostrava —

Muglinov;

e) dům s pečovatelskou službou (DPS) na adrese: Heřmanická 144521. 710 00 Ostrava —

Heřmanice:

t) azylový dum na adrese: Na Lišěině 33X 2. 71 1 00 Ostrava — Hrušov;

g) hřbitovní správa na adrese: Těšínska 415 105. 710 00 Ostrava A \fluglinov:

h) nízkoprahové a poradenské centrum na adrese: Holvekova 204 44. 71 R 00 Ostrava — Kunčičky.

2. Konkrétní místo plnění uvedené v seznamu v ěl. V. odst. 1 Smlouvy uvede Kupující v objednávce dle

čl. Vll. odst. 1 Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly. že Prodávající bude Kupujícímu Předmět koupě dodávat pruběžně na

základě jednotlivých objednavek v souladu se Smlouvou do 31. 13. 2020.

Článek VI.

Množství, jakost a provedení Předmětu koupě

]. Prodávajíci odevzdá Kupujícímu Předmět koupě dle dílčí objednávky v ujednaném množství. jakosti a

provedení. Zboží musí splňovat veškeré požadavky platných právních předpisu na jakost s tim. že Zboží

bude 1. jakosti. dále na balení a označení. Zboží bude nově. nerepasované a ncpoužhané. Prodávající

doda Předmět koupě Kupujícímu. v souladu se Smlouvou. \ originálním balení.
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Článek Vll.

Objednání a odevzdání Předmětu koupě, přechod vlastnického práva a nebezpečí

škody na Zboží

]. Jednotlivé dílčí dodavky Zboží dle Smlouvy se Prodávající žav'ažuje zajišťovat na žákladč jednotlivých

objednávek Kupujícího. který je bude činit písemnč v elektronické formč a doručí je na e-mailovou

adresu Prodávajícího:_příčetnž každá takováto objednávka bude obsahovat

mj.:

a) přesnou speeitikaei Zboží. které má Prodávající Kupujícímu dodat. sodkažcm na jednotlive

položky v příloze Smlouvy. jež je její nedílnou součástí. včetnč množství (počet kusů).

b) určeni mista plnční dle sežnamu uvedeneho V čl. V. odst. 1 Smlouvy.

C) kontaktní osobu.

(dále jen .. Objednávku '“).

2. Prodávající je povinen doručenou Objednávku bež zbytečného odkladu ode dne jejího doručení e-

mailem Kupujicimu potvrdit s uvedením termínu dodání v souladu 5 Čl. VII. odst. 3 Smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží po domluvč s kontaktni osobou uvedenou v Objednávce nejpozději

do 2 pracovních dnu ode dne doručení ()bjednáv'ký. nebo dle dohody Prodávajícího a Kupujícího po

obdržení Objednávky.

4. Zboží je dodáno v okamžiku převžeti Zboží Kupujícím na místč plnční uvedenem v Objednávce.

5. V miste plnční uvedenem V Objednávce převezme od Prodávajícího Zboží zástupce (pověřený

zaměstnanec) Kupujícího. který převzetí Zboží. s uvedením data převzetí. stvrdí svým vlastnoručním

podpisem na příslušném dokladu.

6. Příslušným dokladem dle čl. \f'll. odst. 5 Smlouvy se rozumí dodací list připravený Prodávajícím ve 2

stejnopisech (pro Prodávajícího a Kupujícího po ] stejnopise). v němž bude uvedeno alespon:

a) typ Zboží.

b) druh Zboží.

c) množství (počet kusU) Zboží.

d) sériové číslo Zboží (pokud existuje) včetnč [ohražení V podobč čárového kódu.

e) delka žáruký.

fl jméno. příjmení a podpis žastupcc Prodávajícího jakožto předávající osobv.

g) jméno. příjmení a podpis žástupee Kupujícího jakožto přebírající osob).

h) datum předáni Zboží.

(dále jen „Dodací list"). Prodávající a Kupujicí jsou dále opravneni uv est \“ Dodacím listu cokoliv; co

budou považovat /a nutne.

7. Prodávající odpovídá za to. že údaje v Dodaeim listu odpovídají skutečnosti. \' připadč nesprávných

udaju je Kupujicí oprávnčn odmítnout převzít Zboží do doby. než Prodávající předloží Dodací list ve

správném žnční.

8. Prodávající a Kupující si každý ponechá po ] stejnopise Dodaciho listu.

9. Kupující před převzetím Zboží provede jeho prohlídku společně se zástupcem Prodz'tv'ajieiho. a to

zejména:

a) druhu. typu a množství (počtu kusu) Zboží.

b) zjevných jakostních vlastnosti.

cl žda nedošlo k poškození Zboží při přepravč.

d) neporušenostíobalú.

e) zda je Zboží dodáno v originálním balení.

D dodaných dokladu.

10. V připadč žjištčných žjcvných vad Zboží při prohlídce muže Kupující odmítnout jeho přcvžetí. což

řádnč i s duvody včetne popisu vadý a datem uvede a svým podpisem potvrdí v Dodacím listu.

ll. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na žákládč

Dodacího listu.

12. Nebezpečí škody na Zboží přechází dnem převžetí Zboží Kupujícím na základě Dodáciho listu.
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Článek VIII.

Platební podmínky

l. Prodávající se zavazuje po Kupujícím nepožadovat před převzetím Předmčtu koupě zálohy ani jiné

platby.

2. Kupující uhradí Prodávajícímu ujednanou kupní cenu za dodane Zboží dle čl. IV. Smlouvy po

odevzdání a převzetí každe dodávky Zboží v souladu se Smlouvou.

3. Podkladcm pro úhradu ujednane kupní ceny za dodanč Zboží v rámci každe dodávky Zboží dle čl. IV.

Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura. ktere bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235.2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Zákon 0 DPH”),

(dálejcn „ Faktura“).

4. Faktura musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle š" 29

Zákona 0 DPH obsahovat i tyto údaje:

a') číslo Smlouvy a datum jejiho uzavřeni.

b) předmět Smlouvy. jeho přesnou specilíkaci vc slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy).

c) obchodní Firmu. název. či jméno a příjmení. sídlo. IČO a DIČ Prodávajícího.

d) název. sídlo. IČO a DIČ“ Kupujícího.

e) číslo a datum vystavení Faktury.

í) lhůtu splatnosti Faktury.

g) označeni peněžního ústavu a číslo účtu. na který má být zaplaceno.

h) sazbu DPH.

í) číslo Objednávky.

j) číslo Dodacího listu a datum. kdy byl podepsán zástupcem (pověřeným zaměstnancem)

Kupujícího.

k) označení osoby. která Faktum vystavila. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Přílohou Faktury bude kopie Objednávky a Dodacího listu.

6. Prodávající je oprávněn vystavit Fakturu den po dni předání Předmčtu koupě Kupujícímu. v souladu

s čl. VII. Smlouvy.

7. Dnem zdanitelneho plnění Faktury je den předáni Předmětu koupě Kupujícímu.

8. Smluvní strany si ujednaly. že veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na čísla účtu uvedená

v záhlaví Smlouvy. není-li dále stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly. že úhrada v_vstavcne Faktury bude provedena na číslo účtu uvedene

Prodávajícím vc Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné zpusobem umožňujícím dálkový přístup dle & % Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedeny v tuzemsku.

10. LhUta splatnosti Faktury jc 3O dni od jejího doručení. příp. dojití. Kupujícímu. Povinnost Kupujícího

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu Kupujícího ve prospěch učtu Prodávajícího.

II. V případě prodlení Kupujícího s placením Faktury muže Prodávající uplatnit zákonný úrok z prodlení.

12. Prodávající zašle či osobně doručí Fakturu Kupujícímu v souladu s čl. Xlll. odst. 3 Smlouvy.

l3. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení. a to v případě. kdy

Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí

Kupující uvest důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nove Faktury. ()právnčnym

vrácením Faktury přestává běžet puvodni lhůta splatnosti. Celá llíúta splatnosti běží znovu ode dne

doručení. příp. dojití. nově vystavené Faktury.

14. Stane-li se Prodávající nespolehlivym plátcem daně ve smyslu 5 106a Zákona o DPH. je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Kupujícímu.

15. Pokud se stane Prodávající nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH. je Kupující

oprávněn uhradit Prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH & úhradu samotné DPH provest

přímo na účet správce daně v souladu s § 10921 Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet

sprá\cc daně Prodávajícího a zaplacení Prodávajícímu kupní ceny bez DPH bude považováno za

splnění závazku Kupujícího uhradit ujednanou kupní cenu.
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Článek lX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

]. Prodávající odpovídá Kupujícímu. že Zboží při převzetí nemá vady.

2. V případě zjištění vady při prohlídce Zboží při jeho převzetí je Kupující povinen postupovat dle čl. VI].

odst, 10 Smlouvy.

3. Vyjde—li vada. kterou Zboží mělo v době uzavření Smlouvy najevo až po předání Zboží a Prodávající na

ni Kupujícího ncupozomil. má Kupující právo na dodání noveho Zboží bez vady či chybějícího Zboží.

Do doby odstraněni vady Zboží dle předchozí věty není Kupující povinen zaplatit ujednanou kupní

cenu.

4. Práva a povinnosti z vadneho plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5. Prodávající Kupujícímu poskytuje na Zboží Záruku za jakost ve smyslu ustanovení š 2165 odst. 2 a

násl. a §2113 a násl. Občanského zákoníku v delce 24 měsíců.

6. Záruční doba začíná běžet od předání Zboží Kupujícímu na základě Dodacího listu.

7. Veškere vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté. kdy

vadu zjistil. a to formou piscmněho oznámení (popř. e-mailcm) obsahujícího co nejpodrobnější

specitikaci zjištěné vady. její popis a projevy (dále též ..Reklamace”). Jakmile Kupující odešle toto

oznámení. má se za to. že požaduje bezplatně odstraněni vady.

8. Odstranění vady Prodávající provede dodáním noveho Zboží bez vady či chybějícího Zboží. a to bez

zbytečného odkladu. nejpozději do 5 pracovních dnu ode dne dojití. příp. doručení. Reklamace.

9. Prodávající Kupujícímu obratem potvrdí doručení Reklamace a dobu trvání odstranění vady. a to

v písemně formě (popř. c-mailcm).

10. Kupující je povinen umožnit Prodt'ivajícímu odstranění reklamované vady.

ll. () odstranění reklamované vady sepíše Prodávající protokoL ve kterem Kupujicí potvrdí odstranění vady

& převzetí noveho či chybějícího Zboží nebo Prodávající uvede důvody. pro které Kupující odmítl nove

či chybějící Zboží převzít.

12. Neshodnou-li se smluvní stram \ otázce uznatelnosti Reklamace. nese náklady na odstranění

reklamované vady v těchto sporných případech Prodávající až do případného rozhodnutí soudu.

Prokážc-li se. že Kupující reklamoval vadu neoprávněně. je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vznikle náklady.

13. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu majetkovou újmu (škodu). která vznikla vadnym plněním. a

to v plně výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vznikle při uplatňování práv

z odpovědnosti za vady.

14. Záruční doba se staví po dobu. po kterou nemuže Kupující Zboží řádně užívat pro vady. za které nese

odpovědnost Prodávající. Ode dne dodání noveho či chybějícího Zboží počíná běžet nová záruční doba

v délce uvedené v čl. IX. odst. 5 Smlouvy.

15. Práva ze záruky Prodávajícího za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. přičemž

ijejich uplatnění v poslední den záruční doby se považuje za včasně uplatnění.

16. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

17. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu prá\ z vadneho plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek X.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustano\ eními § 2994 a násl. Občanského zákoníku.

Prodávající je povinen počínat si při plnění předmětu Smlouvy tak. aby nedošlo k nedeodně újmě na

svobodě. zdraví. životě nebo na vlastnictví jineho.

3. Zpusobí-li Prodávající při plnění předmětu Smlouvy Kupujícímu či jiným osobám škodu. at" porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy. nahradí škodu z toho vzniklou. a to

jejím odstraněním a pokud to není dobře možně. tak \ penězích.
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Použije-lí Prodávající při plnění předmětu Smlouvy zmocněnce. zaměstnance nebo jiného pomocníka.

nahradí škodu jítn způsobenou stejně. jako by ji zpusobíl sám. Tato povinnost Prodávajícího se vztahuje

také na jeho případně poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkově újmy (škody) vzniká vcdlc nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě. vedle práv z vadného plnění a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Prodávající je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmímční.

Článek XI.

Smluvni pokuty

[. chodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží ve lhutč ujednaně ve Smlouvě. je povinen zaplatit Kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 5% z částky odpovídající ceně nedodancho Zboží. nejméně však 50().- Kč. a to

za každý i započatý den prodlení. a Kupující je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Prodávajícího.

2. Ncodstraní-li Prodávající vadu Zboží dle čl. IX. odst. 8 Smlouvy v ujednane lhutě. je povinen zaplatit

Kupujícímu stnluvní pokutu ve výši 10‘1"“ z částky odpovídající ceně Zboží. které mělo být dodáno nově

či ktere chybělo. nejméně však 2.000.- Kč. a to za každý i započatý den prodlení. a Kupující je oprávněn

tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Prodávajícího.

3. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

4. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy.

5. Smluvni strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

6. Prodávající se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Kupujícím v písemně výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení. příp. dojití. předmětné výzvy na účet Kupujícího uvedený ve výzvě. jinak na účet Kupujícího

uvedený v záhlaví Smlouvy.

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavujc Prodávajícího povinností splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek XII.

Zánik Smlouvy

l. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) uplynutím doby stanovené v čl. lll. odst. 4 smlouv).

b) řádným a včasným splněním

c) písemnou dohodou smluvních stran.

d) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským

zákoníkem.

e) písemným odstoupením Kupujícího pro podstatne porušení Smlouvy Prodávajícím s tím. že

podstatným porušením se rozumí zejmena:

l. nedodání Zboží ve stanovené době plnění.

ll. má-li Zboží vady. které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnostývlastnosti.

která,/ktere si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil.

lll. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost.

D písemným odstoupením Kupujícího od Smlouvy v těchto případech:

]. proti Prodávajícímu jako dlužníku byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení s Prodávajícím.

ll. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Prodávajícího jako dlužníka.

g) písemným odstoupením Prodávajícího pro podstatne porušení Smlouvy Kupujícím s tím. že

podstatným porušením se rozumí zejmena:

]. neuhrazcní kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě Prodávajícího k uhrazení dlužné částky.

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dní po dojití. příp. doručení. první

vyzvy .

2. Oznámení o odstoupení musí být písemně a musí dojít druhe smluvní straně.
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3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní strane.

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo uroku z prodlení. pokud

již dospčl, práva na náhradu škody vzniklé zporušcni smluvní povinnosti ani ujednání. které má

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIII.

Ostatni ujednání

l. Prodávající nemuže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v dobé

uzavřeni Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neprodleně oznámit zmenu dotčených udaju druhé

smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly. že zasilání. doručování a dojití všech písemnosti týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou. včetne písemností zasílaných po skončení právních účinku

Smlouvy. se řídí temito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta.

ll. prostřednictvím provo7ovatele poštovních služeb. jenž je držitelem poštovní licence. a to

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. pozdeji písemné

aktualizovanou. jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku.

III. v případech výslovné stanovených ve Smlouvě. po předchozí dohodě a v odůvodněných

případech na sdčlcnou e—mailovou adresu.

b) písemnosti se osobné doručují:

I. Prodávajícím osobně na podatelnu Kupujícího.

c) smluvní strany jsou srozumény s tím. že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující pravni jednáni adresované druhé smluvní stranč

(dále jen „Zásilka “)

- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy si ji osobne převezme.

- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy jí fyzicky odmítne převzít.

ll. vuči nepřítomnému adresátovi pusobi pravní jednání odesilatele od okamžiku kdy mu

projev vule dojde. tzn. od okamžiku. kdy se dostane do sféry dispozice adresáta: zmaři-li

vědomé adresát dojití Zásilky. platí. že Zásilka řádné došla. V případě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to. ze Zásilka adresátovi došla

třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

]. Nestanoví-lí tato Smlouva vyslovne jinak. řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky. zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními

předpisy souvisejícími.

2. V případč. Ze néktcré ujednání Smlouvy se stane neučinným či neplatným. zustavaji ostatní ujednání

Smlouvy učinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či

platným. které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání puvodniho.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě. že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 1342016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších

předpisů. jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o zmene obsahu závazku

musí být podepsána oprávnčnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku

výslovné prohlášena. Každá dohoda o zmčné obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisu

jako Smlouva a musí být vzestupné očíslována. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
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výměna e-mailových či jiných elektronických zprav. s výjimkou datových zpravy zasílaných

prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schra'nek smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení g" 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Ze vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

5. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech. které smluvní strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat. a které považují za duležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek Žádné ze smluvních

stran.

6. Smluvní strany shodně prohlašují. Zc si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly. že byla uzavřena

po vzájemném projednání. podle jejich pravé a svobodné vůle. urěitě. vážně a srozumitelně. nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy

svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. každý s platností originálu. z nichž si Kupující ponechá 2

stejnopisy podepsané oprávněnýtni zástupci smluvních stran a Prodávající ] takovýto stejnopis.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsaní zástupci obou smluvních stran; nejdříve

však smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.

9. Kupující jako uzemni samosprávný celek. tj. městský obvod. je dle zákona č. 340-2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv). ve znění pozdějších předpisu. povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru

smluv. přičemž tak učiní v zákonné lhutě 30 dnu od uzavření Smlouvy.

Článek XVI.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 1282000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších předpisu:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 1522.5'RMObM-

Slc I832 10 ze dne 08.0l.2020.

Zu Kupující/iu Zu Prudávaj/cilu)

Datum: 13 idt- 2320 Datum: Zl 'Úl< 2020

Místo: Ostrava Místo:

  
Richard Vereš Mgr. Roman Klimus

starosta předseda představenstv a

Příloha:

- Seznam spotřebního materiálu
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komplexní péče o Vaše IT zázemí

mnoha k veřejné zakazce:

Nakug sgotřebního materiálu do kogírovaacích stroiu,__laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby

„MOD Slezská Ostrava 2020"

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

odhadovana

. -, . . . spotřeba do 1 cena za 1 ks bez cena celkem bez

Nazev zarIzenI Nazev amklu konce roku DPH DPH

2020

TN217 to_ne_r£erny _ 8 679,60 Kč 5 438,40 Kč ,

DR411 ooraz0vy valec. 2 1 247,33 Kč 2 494,66Kč _

Razamgrgzpwg 2 2 039,40 Kč 4 076,60 Kč _

(omca Mlnolta BIzhub JNi514K 4 703,00 KČ 2 812,00 KL

TN-514C _L 1 690,00 Kč 1 690.00 Kč

TN-51_4NI _ .711 1 690,00 Kč _ 1 690,00 &

_ T_N51417 1 1 690,00 Kč 1 690,00 Kč

Trrumph Adier 611810015 toner 1

062016 černý 2 266,00 Kč _ _2 266,00 Kč

Tnumph Adler ,

DC2230 toner Cerny _ ' i _ 2 384,45 Kč _2 384,45Kč—

006RO1461 toner 2

cerny __ _ 1 617,10 Kč m 3 234,20 Kč _

006R01464 toner 2

modry _ _ 2 586.33 Kč _5 173,66 Kč, _

006RO1463 toner 2

__Cerveny' _ __ _ 2 586,33 Kč 5 172.66 K_<';_

_O__06_R01462 toner 2101 2 _ 2 586,33 Kč 5 172.66 KL

01”#3120065? foto va’Iec 1

Černý __ 4 212,70 Kč 4 212.70 Kč

O13R00660 fotovalec ,

Xerox WorkCentre modrý _ _ ' 4 995,50 Kč _4 995,50 Kč _

7225 013R00659 foto valec 1

červený _ _7_ 4 995,50 Kč 4995,50 K_Ě_

O13R00658 foto valec 1

Žlutý __ _ _ _ _ _ 4 995,50 Kč 4 995,50 Kč

008R13089 odpadne“ 6 T

nadoba 659,50 Kč 4 017,00 Kč

008R13086 transfer 1

r_oller __ _ _ 1 503.80 Kč 1 503,80 Kč _

008R13_O§81user 1 __ 5 963,27 Kč m5 963.27 K_č_

001 R0061 O transfer 1

_ _ _ belt 4 062,92 Kč 4 062.92 Kč

MX-312GT toner

_ Sharp MX'WMN cem 1 1 045,00 Kč 1 045,00 Kč

cartridge HP 934XL

Hew'e“ pamar“ black C2P23AE __ __ _ 6 560,14 Kč 4 641,12 Kč

cartndge HP 935XL

mHew'e“ Paw?“ cyan C2P24AE _ __ _ 6 360,42 Kč 2 663,34 Kč

cartrrdge HP 935XL

Hew'e“ Pam“ _rnag§_nta C2P25AE _______ 6 360,42 Kč 2 883,34 Kč
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HeWIett Pacxaro

cartrldge HP 935XL
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7 77777 yellow C2P26AE 360.42 Kč 2 88334 Kč

hlava tlsk do HP85OD

TWP???“ €4900A 1 291,51 Kč 1 291,51 Kč

nlava tlsk do HP8SOO

_,_Hew'e“:af"aLd__§499LA __ V 1 29W Kč ,, 139153515—
pa'ska Epson

EPSON C138015337

7 77 rgzgqyka ! 262.50 Kč 262,50 Kč

toner HP C7115X

Hewlett Packarc mack . 77777 7 7 777 1 541,92 Kč 4 643,7;_r_gč__

toner HP CB435A
Hewlett Packaro blaC_k_„__ 7 __ 7 1 120,82 Kč 2 241.55_!ŠŠ„

toner HP CB436A

Hewlett Packard black ___ 7 955,63 Kč 2 855,8?5Č ,

tone' HP C854OA

Herett7PfE<77a7rd , „Black 777 77777 1 302,15 Kč 6 510.75 Kč

toner HP CBSMA

Herett Paokaro .cyan- 1 200,23 Kč 5 001,16 Kč

toner HP C8542A

Hewlett Packard yellow , 1 200,23 Kč 7 5 001,16 Kč

toner HP C8543A ‘l

HeWIett Pac~<arc 777_magenta77 7 77 __v ' 1 200,23 Kč 6 001,16 Kč

toner HP CCS3OA ,

7 Hewlett Pacxarc 7 black 77 77 77 L 1 482,43 Kč 2 964,85 Kč

toner HP CC531A *
Hewlett Packard7 7 cyan 1 461,68 Kč 2 923,36 Kč

. toner HP CC532A

Hewlett Pas.-(ard yellow 77777 1 451,53 Kč 77_2779_23,36 G_

toner HP CC533A

Hewlett Pacxard magenta 1 461,68 Kč , 2 923.2652,

toner HP CEZSOX

Hewlett Pacxard ' 01355 777 3 281,68 Kč __Q_563,36 Kč

Hewlett Packard toner HP CE251A

. 7 _oyan 4 372,83 Kč 8 745,67 Kč

„ toner HP CE252A

Hewlett “fm“ yellow _ 4 372,83 Kč Matějů—KL

Hewlett Packard toner HP CE253A
_ ' magenta 77_ _ _, 4 372.83 Kč 8 745.57 KČ

toner HP CE254A

Hewlett Packard" nadooa 7 269,58 Kč _ _ 269,58 PSC .

, toner HP CEZSSX

Hewlett Pacxard7 may: ___ 77 _ 2 759,96 Kč 831939 Kč

toner HP CE250X
Hewlett Packard 7 black 7 77 3 055105 Kč 12 220L2_1 Kč

' toner HP CE261A
Hewlett Packarc cyan _ 7 7 3 502,92 Kč 7 00584593.-.

toner HP CE262A

Hewlett Packard yellow 777 77777 3 502,92 Kč 77 7 1 09:33:19“

H l tt p kard toner HP CE263A

ew e ac , magenta 3 502,92 Kč _ „j, 005l§iL<L

toner HP CE278A

_7HewlettvF7’ac7Kard black 952,75 Kč 11 432,97 Kč

toner HP CE285A

Hewlett Packard ma“ 777 831,96 Kč 6 655,70 Kč

Hewlett Packarc 7_toner Hp CE31 OA 77777 7772 1 022,88 Kč 2 045.75 Kč,
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toner HP CE311A
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cyan , 2 1 020,96 Kč 2 041,91 Kč

toner HP CE312A

Hewlett Packard yellow 2 1 020,95 Kč 2 041,91 Kč

toner HP CE313A

Hewlett Packard—#magehta ,2. , 1 020,95 Kč 2 041,91 Kč

He lett Pacx rd toner HP CE320A F

w i „ í_ 3,39., „___—_ _4 1 158.80 Kč 4 635,21 Kč __

toner HP CE321A

„Hewlett Pacxard clan , 4- 1 10253 Kč 4 410,31 Kč

toner HP CE322A

Hewlett “Packard yellow _ 4 1 102,53 Kč 4 410,31 Kč

toner HP CE323A

jimi“ Packem magenta 4 1 102,58 Kč , 4 410,31 Kč

toner HP CE4OOX '

Hewlett Packard „ . plack * 5 , 3 313,57 Kč r _ 16 567,87 Kč

toner HP CE401A '
__,říewlšn Packard modra _ 7+ 3 3 517,77 Kč 10 853,32 Kč

toner HP CE402A r
Hewlett Packard Žlota _ 3 E 3 517,77 Kč „ „193750342 Kč

toner HP CE403A

Hewlett Packard Cervepa M 3 l 3 617,77 Kč 10 853.32 Kč

toner HP cemox !
»Hewlett Packard black , < 8 't 1 250,51 Kč 10 004,05 Kč_

Hewlett Packard toner HP CE411A 8 1 450,11 Kč 11_€<!J&_5K_č

Hewlett Packard toner HP CREA _„ 8 1 450.11 Kč 11 600.85 KEN

_ JPN?“ 936:3? _ toner HP CE413A ,, 8 1 450.11 Kč „11 600.85 Kč

.m Hewlett Packardý toner Hp CE505XD 2 5 255,65 Kč 10 511,30 Kč

tone.r HP CESOSX

Hewlett PaCkard PlaCK, .- 5 1 973,66 Kč QĚBBÉĚÁCL

toner HP CF210X

Hewlett Packard clack „_ » 5 1 414,73 Kč 7 073,63 Kč

toner HP CF211A

_ Hewlett Packard cyan , 5 1 395514 Kč 6 981,70 Kg“

. toner HP CF212A
Hewlett Packard Jellow_ 5 1 396,34 Kč 6 981.70 [(_čw

toner HP CF213A 3
_, Hewlett Packard magenta 5 , 1 395,34 Kč 1 6 981,70 Kč

H ' tt p K toner HP CF226X

ew e7 ac aro black _, , „ , s 2 278,82 Kč 13 672,89 Kč

toner HP CF23OA

Hewlett Packard black __ __ý 1o 1 020,14 Kč _ 10 201,44 Kč

toner HP CF280X

Hewlett Packard black f_i 2 104,73 Kč _ _ 10 523.65 Kč

Hewlett Packard toner HP CF283A __ , 2 1 047,08 Kč 2 094,16 k_c_

ýýHewlett Packard _ toner HP CF287A ,_ 2 2164,93 Kč , {QM

H I tt p k d toner HP CF380X

, * eW É "“ 3’ blaCK __ 1o 1 330,12 Kč _ 13 301,22 Kč_

toner HP CF381A

Hewlett Packard cyan , „ _, , _ ,7? 1 453137 Kč 11 670,96 Kč

toner HP CF382A

Hewlett PaCKarc €„ng A _ __ _ „ rý ,8 1 436,95 K}; 11395160 Kč
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Hewlett Packard magenta 7,3" 1 486,95 Kč 11 895,60 Kč

toner HP CF4OOX
Hewlett Packard black 25 1 459,55 Kč 36 739,00 Kč

Hewlett Packard toner HP CF407A __ 15 1 272,49 Kč _19 037,33 KL

__ Hewlett Packa? „toner HP CF402A 15 1 272.49 Kč 19 097,33 Kč

* Hewlett Packa? „_toner HP CF403A 15 1 272,49 Kč 19 087,33 Kč

toner HP CF41OX
Hewlett—PaCKard black * 8 1 664,90 Kč 13 319,17 Kč*,

Hewlett 9610ka toner HP CF411A 5 „ 1 753,50 Kč 8 757,99 Kč

Hewlett Packard toner Hp CF412A 5 1 753,60 Kč _, _8ý767ý._99_KŠ__,

Hewett PaCKard toner HP CF413A7 , _ 5 1 753,60 Kč 8 767,99 Kč

_ Hewlett Packard toner Hp (3:5qu 3 1 539,04 Kč 4 617,13 Kč

HGWIGtt paCkard toner HŘQESÍJX, 2 1 624,37 KČ 3 248,74 KČ

Hewlett Packard toner HP CF542X 2 1 624,37 Kč _3 „248119 Kč. .

Hewlett Packard toner HP CFS-43x 2 1 624,37 Kč _ý 3 2483 Kč

\ toner HP 026l2A
'Tett Packard black , 19__ 949,33 Kč 9 493,30 Kč

toner HP Q3960A
Hewlett Packard black 1 3 597,20 Kč 3 697,20 Kč

toner HP 03961A
Hewlett Packard cyan A, 1» 2 379,52 Kč __, 2 372._52_K_č,_

, toner HP Q3962A

___wa 63‘ PM” „yellow __ , „ 1 M..„ __2.379.52 15.6..
toner HP 03963A

Herett Packard magenta „ i , 1 2 379,52 Kč 2 379.52 Kč

Hewett Pacxard valec Hf’ Q39_64A 1 3 640,00 Kč _ 3 640,0_0_ líč__

toner HP QGOOOA

HeWIett FÍÍKÍŽ blagL„_„„ , 1 1 514,76 Kč 1 514.76 Kč

toner HP Q6OC1A

HEW Pam“ „cyan „ _, , 1 1 553,23 Kč 165_3311 Kg
, toner HP Q6002A

Hewett Packard J,euow _ ___„__ 1 1 653,28 Kč 1 653_29, KL

H wl tt Packard toner HP Q6003A

e e magenta 1 1 653,28 Kč 1 653,28 Kč

toner HP 07553X

_ Hewlett p_aŽLÝÍd__-bl_ack__ , „ i ,1 2 214,15 Kč 2 214.15 Kč

Hewlett Packard valec HP CE314A 1 1 507,03 Kč 1 607 08 Kč

„..9.. “*=77- " r— . » , i-~'77:. :5 =7 . _ "“ÍÍ .;
 

 

C SYSTEM CZ a 5

pobočka Ostrava

Kolejní 570/1 702 00 Ostrava 2

Strana 15 (celkem 21, Tel +420 596 614 126

www csystem cz


