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3. Návrh smlouvy 
Kupní smlouva 

uzav ená níže uvedeného dne podle zákona . 89/2012 Sb. 

Mikrobiologický ústav AV R, v.v.i. 

se sídlem: Víde ská 1083, 142 20 Praha 4 

zastoupená: Ing. Ji í Hašek, CSc., editel 

I : 61388971 

DI : CZ61388971 

(dále jen kupující) 

a 

KAPSIT services s.r.o. 

Sídlo: Nad Ryšánkou 2079/8, 147 00 Praha 4 

I : 24176915 

zastoupená: Karlem Rozto ilem, jednatelem 

spole nost zapsána do obchodního rejst íku vedeného u M stského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 1858001 

(dále jen prodávající) 

lánek 1.  Preambule 
1.1. Tato smlouva je uzavírána mezi kupujícím, který jako ve ejný zadavatel vyhlásil 

zadávací ízení, v n mž nejvýhodn jší nabídku p edložil prodávající, a proto byl 
osloven k uzav ení této smlouvy. Pro pln ní závazk  z této smlouvy jsou krom
samotného zn ní smlouvy podstatné i podmínky zadávacího ízení a nabídka 
p edložená prodávajícím. 
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lánek 2.  P edm t smlouvy 
2.1. P edm tem smlouvy je dodávka prodej výpo etní techniky, diskové pole s policí, 

podrobn  uvedené v p íloze . 1 – Specifikace zboží (dále jen zboží) prodávajícím 
kupujícímu a závazek kupujícího zboží p evzít a uhradit sjednanou kupní cenu.  

lánek 3.  Doba, místo a zp sob pln ní 
3.1. Prodávající je povinen dodat na své náklady kupujícímu veškeré zboží dle l. 2 této 

smlouvy ve stanoveném množství a jakosti nejpozd ji do 5 týdn  od uve ejn ní této 
smlouvy v registru smluv. 

3.2. Místem pln ní je sídlo kupujícího na adrese Víde ská 1083, Praha 4.  
3.3. O p edání a p evzetí zboží bude sepsán protokol o p edání a p evzetí zboží (dále 

jen „p edávací protokol“) ve 2 vyhotoveních, které budou vždy podepsány osobami 
oprávn nými jednat jménem prodávajícího a kupujícího, a každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 vyhotovení p edávacího protokolu. Návrh p edávacího protokolu 
p ipraví prodávající. 

3.4. Nebezpe í škody na zboží p echází na kupujícího podpisem p edávacího protokolu 
ob ma smluvními stranami. Vlastnické i jiné právo (nap . licen ní) ke zboží, 
p ípadn  jeho ásti, nabývá kupující dnem zaplacení kupní ceny i její ásti. 

3.5. Kupující není povinen p evzít zboží, které vykazuje zjevné vady i odchylky od 
popisu dle této smlouvy v etn  jejích p íloh, od dokumentace k n mu nebo od 
nabídky prodávajícího podaného v zadávacím ízení, v n mž byla jeho nabídka 
vybrána jako nejvhodn jší. V takovém p ípad  je kupující povinen sepsat zápis o 
zjišt ných vadách a p edat jej prodávajícímu. Do odstran ní vad není kupující 
povinen podepsat p edávací protokol a zaplatit cenu za zboží. 

lánek 4.  Cena a platební podmínky 
4.1. Kupní cena za p ístroj je stanovena dohodou smluvních stran a iní 1.928.000 K

bez DPH, DPH ve výši 404.880 K  a kupní cena v . DPH 2.332.880 K . Tato cena 
je kone ná, nejvýše p ípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s dodáním 
a instalací p ístroje.  

4.2. Datem zdanitelného pln ní je podpis p edávacího protokolu kupujícím. 
4.3. Kupní cenu uhradí kupující na základ  faktury prodávajícího bezhotovostním 

p evodem, p i emž splatnost faktury je 21 dn  ode dne jejího doru ení kupujícímu. 
K cen  bude p ipo tena da  z p idané hodnoty ve výši platné ke dni vystavení 
da ového dokladu. V p ípad  prodlení s úhradou uhradí kupující zákonný úrok z 
prodlení. 

4.4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 
ob anského zákoníku a da ového dokladu dle zákona . 563/1991 Sb., o 
ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  a dle zákona . 235/2004 Sb., o dani z 
p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . P ílohou faktury musí být kopie 
p íslušného p edávacího protokolu dle této smlouvy. Prodávající je oprávn n 
fakturu zaslat kupujícímu také elektronicky na adresu finance@biomed.cas.cz. 
Kupující preferuje zaslání faktury elektronicky. 

4.5. V p ípad , že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 
chybné údaje, je kupující oprávn n tuto fakturu ve lh t  její splatnosti vrátit 
prodávajícímu, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová 
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lh ta splatnosti po íná b žet dnem obdržení opravené nebo nov  vystavené 
faktury. D vod p ípadného vrácení faktury musí být kupujícím jednozna n
vymezen. 

4.6. Povinnost kupujícího zaplatit fakturovanou ástku dle této smlouvy je spln na 
odepsáním p íslušné ástky z ú tu kupujícího ve prosp ch ú tu prodávajícího. 

lánek 5.  Práva duševního vlastnictví 
5.1. Prodávající se zavazuje, že p i pln ní p edm tu této smlouvy neporuší práva t etích 

osob, která t mto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv pr myslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že 
kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které kupujícímu vzniknou v d sledku uplatn ní práv t etích osob v i 
kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle p edchozí v ty. 

5.2. Prodávající výslovn  prohlašuje, že je pln  oprávn n disponovat právy k 
duševnímu vlastnictví (nap . poskytovat podlicence), a zavazuje se za tímto ú elem 
zajistit ádné a nerušené užívání zboží kupujícím, v etn  p ípadného zajišt ní 
dalších souhlas  a licencí od autor  d l v souladu s autorským zákonem pop . od 
nositel  jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními p edpisy. Veškeré 
náklady tímto vzniklé jsou sou ástí kupní ceny. 

lánek 6.  Záruka za jakost, odpov dnost za vady 
6.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

jejími p ílohami, dokumentací k n mu a nabídkou prodávajícího podanou v 
zadávacím ízení, v n mž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodn jší. 

6.2. Prodávající odpovídá za vady zboží zjišt né p i jeho p edání nebo v pr b hu 
záru ní doby, a to za všechny vady zboží existující v dob  p edání i za vady vzniklé 
pozd ji.  

6.3. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka od množství, druhu i kvalitativních 
náležitostí zboží stanovených touto smlouvou, technickými normami i obecn
závaznými právními p edpisy, dále dodání jiného zboží a vady v dokladech nutných 
k ádnému užívání zboží a k nakládání se zbožím. 

6.4. Záru ní doba za íná b žet dnem podpisu p edávacího protokolu ob ma smluvními 
stranami a trvá 5 let na diskové pole a 4 roky na polici. 

6.5. Vady zboží se kupující zavazuje v pr b hu záru ní doby uplat ovat písemn  na 
adrese prodávajícího nebo na jiné adrese (i e-mailové) písemn  sd lené 
prodávajícím kupujícímu po uzav ení smlouvy (dále jen „kontaktní místo“). 
Kontaktní místo m že prodávající ur it pouze 1, nikoliv více. V p ípad , že na 
takovém kontaktním míst  nebude možné vady reklamovat (nap . odmítnutí 
poskytnutí sou innosti), je kupující vždy oprávn n uplat ovat vady p ímo v sídle 
prodávajícího. 

6.6. Sou ástí pln ní prodávajícího je produktová podpora na 5 let na diskové pole a 4 
roky na polici typu opravy u kupujícího nejpozd ji následující pracovní den od 
nahlášení závady. Prodávající je povinen každé opot ebené i vadné flash médium 
po dobu trvání produktové podpory bezplatn  vým nit.  

6.7. V rámci záruky prodávající na vlastní náklady odstraní reklamovanou vadu zboží 
nejdéle do 2 pracovních dn  ode dne doru ení oznámení kupujícího o vadách, 
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pokud kupující vzhledem k povaze vady nestanoví jinak. O dobu odstra ování vady 
se prodlužuje záru ní doba. 

6.8. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledního dne záru ní lh ty, 
p i emž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záru ní lh ty se považuje 
za v as uplatn nou. 

6.9. Prodávající odstraní v záru ní dob  reklamované vady na sv j náklad. Odmítne-li 
prodávající odstranit reklamované vady, p ípadn  neodstraní-li je do 15 dn  od 
stanoveného termínu, je kupující oprávn n odstranit vady sám nebo 
prost ednictvím t etího subjektu a náklady s tím spojené vyú tovat prodávajícímu. 

6.10. Uplatn ním odpov dnosti za vady nejsou dot eny nároky na náhradu škody nebo 
na uplatn ní smluvní pokuty. 

lánek 7.  Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
7.1. V p ípad  prodlení prodávajícího s p edáním zboží je kupující oprávn n odstoupit 

od této smlouvy nebo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý 
den prodlení.  

7.2. V p ípad , že prodávající nedodrží lh tu pro odstran ní vad zboží podle této 
smlouvy nebo lh tu pro zahájení servisní podpory podle této smlouvy, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 K  za každý zapo atý den prodlení. 

7.3. V p ípad  prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající 
oprávn n ú tovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné ástky za každý den 
prodlení. 

7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dot en nárok kupujícího na náhradu škody a na 
ádné dokon ení pln ní p edm tu smlouvy. 

7.5. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 14 dn  po vyú tování 
oprávn nou stranou. 

lánek 8.  Ukon ení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní vztah vzniklý na základ  této smlouvy lze ukon it t mito zp soby: 

a) odstoupením od smlouvy 
i. za podmínek uvedených v ob anském zákoníku v p ípad  porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou podstatným zp sobem; 
ii. v p ípadech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto lánku smlouvy; 

b) dohodou smluvních stran. 
8.2. Kupující je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad : 

a) prodlení prodávajícího s p edáním zboží, kdy prodávající nedodá zboží 
v dodací lh t  dle l. 3.1. této smlouvy, 

b) uplatní-li ádn  u prodávajícího své požadavky nebo p ipomínky v pr b hu 
pln ní p edm tu smlouvy a prodávající je bez vážného d vodu neakceptuje 
nebo podle nich nepostupuje, 

c) zjistí-li po p edání zboží, že nemá vlastnosti uvedené v nabídce prodávajícího 
podané v zadávacím ízení, v n mž byla jeho nabídka vybrána jako 
nejvhodn jší, nebo že nemá vlastnosti požadované dle této smlouvy. 

8.3. Ú inky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doru ení písemného projevu 
v le odstoupit od této smlouvy druhé smluvní stran . 
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8.4.  Následkem odstoupení  od smlouvy  se smlouva  od  po átku  ruší.  Smluvní  strany 
jsou  povinny  vypo ádat  vzájemn  své  závazky,  zejména  prodávající  vrátit  
kupujícímu veškeré obdržené platby a kupující prodávajícímu již dodané zboží, a 
to do 14 kalendá ních dn  ode dne, kdy nastanou ú inky odstoupení od smlouvy. 
O vzájemném vypo ádání svých závazk  po ídí strany zápis. 

8.5. Odstoupením od smlouvy není dot en nárok na zaplacení sjednaných smluvních 
pokut nebo úroku z prodlení ani p ípadný nárok na náhradu škody. 

lánek 9.  Záv re ná ustanovení 
9.1.  Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  vyplývající  z  této  smlouvy  a  jí  výslovn

neupravené  se  ídí  obecn  závaznými  právními  p edpisy,  zejména  ob anským 
zákoníkem. 

9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po 1 vyhotovení. Uzav enou smlouvu lze m nit nebo zrušit pouze po 
dohod  smluvních  stran,  která  musí  mít  formu  písemných,  íslovaných  a  
datovaných dodatk , které musí být podepsány ob ma smluvními stranami. 

9.3.  Ob  smluvní  stany  podpisem  této  smlouvy  vylu ují,  aby  nad  rámec  jejích  
výslovných  ustanovení  a  ustanovení  jejích  p íloh  byla  jakákoliv  jejich  práva  i 
povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  i  budoucí  praxe  zavedené  mezi  smluvními  
stranami,  resp.  ze  zvyklostí  zachovávaných  obecn i  v  odv tví  týkajícím  se  
p edm tu této smlouvy. 

9.4.  Prodávající  p evzal na sebe nebezpe í zm ny okolností po uzav ení této smlouvy, 
a proto mu nep ísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 ob anského zákoníku. 

9.5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní 
kontrole  ve  ve ejné  správ  a  o  zm n  n kterých  zákon ,  ve  zn ní  pozd jších 
p edpis , osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve ejných výdaj . 

9.6.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  poslední  ze  smluvních  stran  a  
ú innosti dnem zve ejn ní v registru smluv. 

9.7.  Prodávající  výslovn  souhlasí  se  zve ejn ním  této  smlouvy  v etn  všech  jejích  
p íloh v registru smluv. 

9.8.  Nedílnou  sou ástí této smlouvy jsou následující p ílohy: 
a)  P íloha . 1 – Specifikace zboží 

V Praze dne 4. zá í 2020 

_______________________    

kupující        prodávající  
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P íloha . 1 – Specifikace zboží 
Diskové pole Dell EMC SCv3000FC, 16 pozic pro HDD nebo SSD, 3U 

4x ráme ek pro prázdné pozice pevných disk  3,5“
12x pevný disk 12TB, SAS, 12Gb, 7.2otá ek, 3.5", hot swap 
2x kontroler, Intel® Xeon® E5-2603v4, 1.7GHz, 6 cores, RAM 16GB
2 rozši ující Mezz karta, SFP+, 4-port, 10 Gbit, iSCSI
2x rozši ující karta plné velikosti PCI-E, 16Gb FC, 4Port,  
1x zdroj 1485W, celková hodnota 2970W, C14 
2x Napájecí kabel C13 to C14, PDU Style, 10A, 0,6m 
1x ližiny, 2Us, statické 
Možnost rozší it diskové pole o další police Dell SCv300, SCv320, SCv360. 
Kontrolery diskového pole fungují v režimu aktivní/aktivní a jsou vym nitelné za provozu. 
Podpora RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 a RAID 10 DM. 
Diskové pole je možné osadit kombinací disk , 15000 ot./min, 10000 ot./min, 7200 
ot./min,  SSD. 
Pole používá jednotný management na technologii DELL Unisphere Central for SC 
Series.
Formát ur ený pro montáž do 19“ racku, rozm r za ízení 3U.
Záruka 5 let ProSupport and Next Business Day On-Site Service 

Rozši ující police Dell EMC SCv300, 12 pozic pro HDD nebo SSD, 2U k diskovému 
poli EMC SCv3020 

12x  pevný disk 12TB, SAS, 12Gb, 7.2otá ek, 3.5", hot swap
1x Mangement Module, Dual 
2x zdroj, AC 600W Gold, celková hodnota 1200W 
2x Napájecí kabel C13 to C14, PDU Style, 10A, 2m 
1x propojovací kabel 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2m 
1x ližiny, 2Us, statické 
Rozši ující polici je možné osadit kombinací disk , 10000 ot./min, 7200 ot./min. 
Formát ur ený pro montáž do 19“ racku, rozm r za ízení 2U.
Záruka ProSupport and Next Business Day On-Site Service 


