
KUPNÍ SMLOUVA č. 
 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 

 

 

1. Prodávající: 

 

TALGO Consulting s.r.o. 

se sídlem:   Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4  

Zastoupená  Ing. Janou Falterovou, jednatelkou   

IČ:   28995317   

DIČ:   CZ28995317   

Bankovní spojeni:   MONETA Money Bank a.s.,   

Číslo bank. Účtu  XXXXXXXXXXXXXXX   

   

(dále jen „prodávající“)  

a 

 

2. Kupující:  

 

Česká republika – Generální ředitelství cel 

Se sídlem:   Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

 

Jednající:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa:  Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

IČ :  71214011 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

Číslo bank. účtu:   1020011/0710  

(dále jen „kupující“) 

 

Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu: 



I. Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je zajištění Zvýšení kapacity stávajícího diskového pole Dell/Compelent 

SC 8000 ve smyslu Přílohy č. 1 (dále jen „předmět plnění“), která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu 

plnění, než je ujednáno v odst. 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství 

uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 OZ 

týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení 

jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé 

smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany prodat. 

II. Cena a platební podmínky 

1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě zveřejněné poptávky kupujícího, na 

kterou reagoval prodávající svou nabídkou viz. Příloha č. 2, a v součtu činí: 

8 565 600 bez DPH 

10 364 376 včetně 21 % DPH 

2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré 

náklady včetně nákladů spojených s dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa 

plnění a veškerých nákladů na splnění povinností dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy. 

3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle 

příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími 

parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na 

tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí – viz příloha 

č.3. 

5. Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 

prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými 

právními předpisy, nebo není–li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta 

splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů 

kupujícímu. 

6. Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 

ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 

na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 



III. Místo a termín plnění 

1. Místem plnění je adresa zadavatele GŘC, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 a Státní pokladna 

Centrum sdílených služeb, s. p.  Na Vápence 14/915,  Žižkov, 130 00  Praha 3. 

Kontaktní osoba ze strany zadavatele: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

2. Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění 

v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely 

této smlouvy považuje: 

a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující právo 

odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při 

předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních 

dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat,  

b) předmět plnění, který svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 

objednané, 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění, neprovedení 

montáže a propojení se stávajícím diskovým polem ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy 

3. Termín dodání předmětu plnění je nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy. Konkrétní 

termín bude prodávajícím dojednán min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou 

v odst. 1 tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj 

vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě 

podepsaného předávacího protokolu.  

2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího okamžikem 

převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu. 

3. Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a 

zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, s výjimkou ust. čl. III. odst. 2 této 

smlouvy. 

4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání 

podle čl. III. odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění. 



V. Smluvní sankce 

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.  

2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně 

sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 

přihlíženo. 

3. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této 

smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní sankci ve výši 0,05% (slovy: pět setin 

procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení 

následující po uplynutí příslušné dodací lhůty. 

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle  

čl. VII. odst. 1 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní sankci ve 

výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle  

čl. VII. odst. 3 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní sankci ve 

výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinností dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy je prodávající povinen 

uhradit kupujícímu sankci ve výši sankci ve 0,5% (slovy: pět desetin procenta) z celkové 

ceny předmětu plnění včetně DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího 

úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob. 

8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odst. 3, 4, 5 a 6 tohoto článku 

se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 

porušení dle odst. 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

9. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 

smluvní sankce. 

VI. Rozhodné právo 

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 

českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. 

2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 

budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 



VII. Záruční podmínky  

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad, a že se jedná o 

předmět plnění originální, nový a určený pro ČR. V případě neúplnosti či nefunkčnosti 

budou nedostatky prodávajícím odstraněny do 24 hod. od prokazatelného nahlášení těchto 

nedostatků nebo závad. 

2. Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I. této smlouvy záruku na 

bezvadnou funkci v délce trvání 48 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 

předmětu plnění kupujícím.   

3. Záruční podpora výrobce je prodávajícím garantována v režimu 24x7x365 s okamžitou 

reakcí – bez zpětného volání. Prodávající dále garantuje dodání náhradního dílu a dojezd 

technika do 4 hod. od diagnostikování závady. Prodávající se zavazuje v záruční době 

bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do následujícího pracovního dne od 

prokazatelného nahlášení vady pověřenému zaměstnanci prodávajícího. 

pověřený zaměstnanec prodávajícího: XXXXXXXXXXXXXXXX 

mob:      XXXXXXXXXXXX 

mail:       XXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou 

z míst plnění a zpět hradí prodávající. 

5. Závada bude odstraněna a diskové pole bude zprovozněno v místě, kde je provozováno a 

kde k závadě došlo. Servis poskytuje výrobce nebo jím autorizovaný servisní partner. 

6. Prodávající nebude požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku, resp. 

souhlasí s předáním pevného disku po smazání dat pomocí působení intenzivního 

magnetického pole. Prodávající nebude vyžadovat žádnou kompenzaci ani v případě, kdy 

dojde vlivem magnetického pole k destruktivnímu poškození pevného disku.  

7. Prodávající musí garantovat kompatibilitu a konektivitu se Stávajícím prostředím viz 

příloha č. 1. včetně požadované úrovně technické podpory během záruční doby. Jakákoliv 

případná nekompatibilita se Stávajícím prostředím, mající za následek nefunkčnost nebo 

omezení funkcionality dodaných zařízení případně komplikace vzniklé ve Stávajícím 

prostředí v důsledku implementace rozšíření diskového pole pro PIC a rozšíření diskového 

pole pro ZIC musí být řešena dodavatelem na vlastní náklady.  

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být 

vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou 

jimi vázány. 

2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 

stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 

právo na náhradu škody. 

3. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží kupující, dvě 

prodávající. 



5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 

v plném znění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. V souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách má prodávající povinnost 

kupujícímu předložit seznam subdodavatelů (specifikovaných v § 147a odst. 4 zákona o 

veřejných zakázkách), kteří se podíleli na plnění této smlouvy, a to do 60 dnů od splnění 

smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 

rok. Při nesplnění této povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu tím způsobenou 

škodu. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 

(deseti let) let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 

smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 

porušení do podoby cenného papíru. 

9. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 

Příloha č.1 – „Technická specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č.2 – „Nabídka uchazeče“ 

Příloha č.3 – „Předávací protokol“ 

 

 

V Praze dne  23.1.2017                                                      V Praze dne 12.1.2017 

 

 

 

…………………………………                                ………………………………… 

                  Kupující                                                                    za prodávajícího 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Ing. Jana Falterová 

  jednatel 


