
Kupní smlouva

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

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1. Kupující: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:
(dále jen „kupující")

a
1.2. Prodávající:

se sídlem/bytem: 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:
(dále jen „prodávajíc

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka zboží dle VZ na elektronickém tržišti č. 
N006/20/V00000731

Dodávka zboží, které je přesně specifikováno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zařízení dle pokynů kupujícího a kupující se 
zavazuje zboží prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy do místa sídla kupujícího.

2.4. Společně s dodáním zařízení se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré 
doklady potřebné k převzetí a k užívání zařízení. Splnění dodávky mezi účastníky bude 
vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem podepsaným zástupci kupujícího a 
prodávajícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

ČR - Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 
Pod sídlištěm 1800/9 , 182 00 Praha 
71185224

ČNB. č.ú
lne , ředitelem

C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10 , 636 00 Brno
27675645
CZ27675645
UnicreditBank, č.ú.:
Mg <m , předsedou představenstva
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Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena za zbožf a služby je:
Cena bez DPH:

Cena celkem bez DPH činí 102 358 Kč
DPH....................................... 21 495,18 Kč
Cena celkem s DPH..............123 853,18 Kč

3.2. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo 
účtu, název a sídlo prodávajícího, označení prodávaných věcí -  číslo kupní smlouvy 
/objem věcí a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 14. dne po jejich obdržení kupujícím. 
Kupující může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo 
neúplné náležitosti či údaje.

Článek 4.
Smluvní pokuta

4.1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny nedodaného objemu zboží ze sjednaného objemu zboží. Tím však 
jeho povinnost dodat zbožf ve sjednaném rozsahu není dotčena a zboží musí dodat 
v dodatečně prodávajícím stanovené přiměřené lhůtě. Dodací dobu je možně upravit 
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující dodání zboží ve 
sjednaném termínu.

4.2. V případě dodání vadného zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny zboží, u kterého byly zjištěny vady, tím není dotčeno právo kupujícího 
požadovat v přiměřené lhůtě dodání bezvadného zboží za původně sjednanou cenu.

4.3. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

4.4. Pokud budou v době předání na zboží viditelné vady nebo zařízení nebude plně funkční, 
k předání a převzetí zboží dojde až pq odstranění závad. Náklady na odstranění vad 
nese prodávající, smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by
zboží nebylo dodáno.

4.5. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na veškerá zařízení a bezvadný 
provoz zařízení v délce 24 měsíců.
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Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn dodat zboží dle čl. 2.1. na základě živnostenského 
listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

6.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

6.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů 
této smlouvy včetně vyplacené ceny.

6.4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích.

6.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

6.6. Prodávající prohlašuje, že při plnění předmětu Smlouvy neporušuje povinnosti 
stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

V Praze dne V Brně dne

Elektronicky podepsal(a)
Datum: 2020.02.03 10:28:51 CET

a
předseda představenstva
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Příloha ke smlouvě -  specifikace zbožf: 

Originální tonery Kyocera

Partnumber Počet kusů Cena bez DPH/kus Cena bez DPH/celkem 
TK-340 12 2 014 24168
TK-3190 20 2 444 48880
PK-3010 15 1954 29310

102358
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