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Kupní smlouva
č.j.: KRPT-131644 /ČJ-2016-0700VZ

Smluvní strany

ITAGE, spol. S r.o.
SÍd|o/místo podnikáníl
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,prodávající")

a

náměstí Václava Vacka 1671/11, 708 00 Ostrava - Poruba
B.Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava 30
25879243
CZ25879243
Be. Martin Beněk, jednatel společnosti

.Un|Cred|t bank, a.s.

Be. Martin Beněk

rejstříku vedeném krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 23975

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupená: Ing. Rostislav Staníček

vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupující")

75151502
CZ75151502

René Sechra

uzavÍrajÍ dle § 2079 a nás|edujjcích ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,NOZ") tuto kupní smlouvu (dále jen
,,smlouva" )

ll.
Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho, která byla
předložena k veřejné zakázce malého rozsahu na elektronickém tržišti veřejné správy
GEMIN.Cz č.: T002/16N00039655 evidovaná pod číslem jednacím : KRPT-131644/ČJ-
2016-0700VZ.



2. ProdávajĹcÍ se zavazuje dodat kupujíchnu zboží v počtu a specifikaci uvedené v příloze
číslo 1. této smlouvy.

- 3. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy splňuje environmentálnI parametryuvedené v příloze Č.1 této smlouvy.

4. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy včetně startovacích tonerů

III.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 51.450,00 KČ
DPH 21% 10.804,50 Kč
Celkem s DPH 21% 62.254,50 KČ
Slovy: šedesátdvatisÍcedvěstěpadesátčtyři a 50/100 korun českých

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením předmětu smlouvy.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

.
IV.

Doba plnění
ProdávajÍcÍ je povinen dodat předmět smlouvy do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Místo dodání zboží: Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
OIKT
30. dubna č. 24
Ostrava 702 00

kontaktní osoba: René Sechra, tel.

2. Přechod vlastnictví ke zboží:
KupujIcí nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajÍcĹho; převzetí bude
prokázáno datovaným podpisem na dodacím listě.

3. Prodávající se zavazuje předat kupujÍcÍmu nejpozději s předáním předmětu smlouvy tyto
doklady: záruční list a dodací list včetně výrobních čísel předmětu smlouvy.

4. Po zprovoznění bude vypracován předávací protokol s ověřením funkčnosti.

VI.
Platební podmínky

1. prodávajÍcĹ je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží
osobou určenou statutárním zástupcem kupujícího a fakturu vystaví do 1 dne po dodání
zboží.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu § 28 odst. 2 zákona o DPH a § 435
NOZ a musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu=obchodn1 jméno a sídlo
prodávajícího i kupujícího, uvedení množství dodaného zboží a den jeho dodání,
bankovní spojení prodávajícího, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj
splatnosti faktury.

3. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů od jejího doručeni.
4. KupujÍcÍ je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje,

neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
5. Zálohu kupující neposkytuje.
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VIl.
Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
1. Nedodání zboží ani do 10 dnů po uplynutí dodací lhůty
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VIII.
Záruka

1. Záruční podmínky a doba záruky je uvedena v příloze číslo 2. této smlouvy, která je
nedIlnou součástí této smlouvy.

lX.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá ii prodávajÍcÍ zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny zboží, včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prod|ení:
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody v částce
převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajíchnu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.

X.
Další ujednání

1. Odstoupení od smlouvy (§ 2001 a násl. NOZ)
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží

prodávajÍcÍ a jeden stejnopis kupující.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí přIslušnými ustanoveními občanského

zákoníku v platném znění.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Prodávající bez jakýkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a

dalších údajů uvedených v této kupní smlouvě, včetně ceny za předmět plněni.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy
8. Při!ohy:

Příloha č. 1. : předmět smlouvy, cenová kalkulace a environmentá|ní parametry
Příloha č. 2. : záruční podmínky a doba záruky

Ostrava dne: 27.6.2016

.'

Ostrava dn"' 28 -06- 2016

,
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přilcha číslo 1.
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Kupní smlouvy číslo: KRPT-131644 /ČJ-2016-0700VZ

Předmět smloůvY, technická specifikace, cenová kalkulace a environmentální parametry ;

Ceny dodni uchazeČ
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příloha číslo 2. Kupní smlouvy číslo: KRPT-131644 /ČJ-2016-0700VZ

Záruční podmínky a doba záruky poskytovaná prodávajichn :
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Záruční lhůta na: Brother HL-3170CD\N je poskytnuta v délce 36 měsíců

Záruka začíná běžet ode dne podpisu dodacího listu.

l) Záruka se nevztahuje na :

- vady způsobené nesprávnou instalací
- Vady způsobené nesprávnou manipulací se zařízenhn
- vady způsobené umístěním zařIzenI v nevhodném prostředí, které neodpovídá

požadavkům pro provoz daný technickým popisem
.

- vady způsobené nesprávným provozem a neodbornou obsluhou
- vady způsobené provozem na elektrické napájecí síti, která nevyhovuje

platným normám

- vady vzniklé neodvratnou událostí - úder blesku, povodeň, požár, zemětřesení.
- vady způsobené mechanickým poškozením, krádeží

2) Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční lhůty od dodání zboží. ProdávajÍcÍ
ručí za funkčnost zařIzenI odpovídajícÍ popisu poskytovaného výrobcem.

3) Oprávněni vyžadovat servisní zásah má držitel záručního listu - kupujÍcÍho, pověřený
jednat ve věcech technických v případě zjištěné vady dodávky, a to písemně,
dopisem nebo faxem, respektive telefonicky s následným písemným potvrzením na
kontaktní adresu servisního pracoviště.

4) Záruční servis zajišt'uje:
Firma: český servis a.s.,
Adresa: Ko|ejní 570/1 , Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 27818331
DIČ: CZ27818331
telefon:
e-mail :


