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[smlouva zaevidována

podČ .:

SMLOUVA NA DODÁ VKU PC A ICT TECHNIKY

uzavřenápodle 1746 odst. 2 při adekvátním použ ití ust. 2079 a násl., 2358 a násl.
a 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zně ní pozdě jš ích

předpisů (dále Jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 857/20 - RM ze dne 17. 8. 2020

1. AUTOCONT a.s.

Smluvní strany

se sídlem:

zastoupená:

lC:

DIČ :

Hornopolní 3322/34, MoravskáOstrava, 702 00 Ostrava

Martinem Stejskalem, členem představenstva

04308697

CZ04308697

společnost je zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Ostravě ,
oddíl B, Vlož ka 11012

(dále jen „ prodávající‘)

a

C

2. Statutární mě sto Jihlava

se sídlem:

zastoupená:

IČ O:

DIČ :

Masarykovo námě stí 97/1, 58601 Jihlava

Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010

CZ0028601 O

(dále jen „ kupující“ )

(prodávající a kupující společně označeni pak jako „ smluvní strany“ , samostatně jako
„ smluvní strana“ )

Preambule

Tato smlouva je pak uzavírána na základě vý sledků podlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení na
základních š kolách v Jihlavě — vybavení PC a ICT technikou“ (dále též jako „ veřejná
zakázka“ ). V případě , ž e je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, máse
na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedenéveřejnézakázce. Dalš í veřejná
zakázka s veřejnou zakázkou vý š e uvedenou úzce související je veřejnázakázka na
stavební práce s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení na
základních š kolách v Jihlavě — provádě ní stavby“ (dále též jako „ VZ stavební práce“ ) a
veřejnázakázka na dodávky s názvem „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch prostorů včetně
vybavení na základních š kolách v Jihlavě — vybavení nábytkem“ (dále též jako „ VZ
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dodávky nábytku“ ). VZ stavební práce a VZ dodávky nábytku se pro účely této smlouvy

označují jako „ související VZ‘ či „ související veřejnézakázky‘.

2. V této souvislosti se prodávající dle této smlouvy zavazuje, ž e přizpůsobí též plně ní

předmě tu této smlouvy tak, aby mohlo dojít k nezbytné součinnosti a koordinaci plně ní

předmě tu této smlouvy a realizace souvisejících VZ.

3. Prodávající prohlaš uje, ž e je připraven plnit veš kerápráva a povinnosti z této smlouvy

vyplý vající, ž e je v oblasti prodeje IT technologií a IT zbož í, zajiš tě ní servisní a jiné

podpory na základě této smlouvy dodaného zbož í a technologií odborníkem a je s to

zajistit a garantovat kupujícímu touto smlouvou pož adovanou servisní podporu zbož í,

které má kupující na základě této smlouvy nabý t do svého vlastnictví. Prodávající

prohlaš uje, ž e je mu důlež itost předmě tu plně ní dle této smlouvy známa a souhlasí, ž e

budou aplikovány přísluš nésmluvní pokuty, nebude-li plnit svépovinnosti z této smlouvy

vyplý vající a to řádně a včas.

4. Kupující prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a ž e je pro ně j předmě t plně ní této

smlouvy vysoce důlež itý . Z tohoto důvodu pož aduje po prodávajícím, aby prodávající

zachoval vysoký standard na základě této smlouvy dodávaného zbož í a poskytovaný ch

služ eb v rámci záruční servisní podpory zbož í tak, jak je specifikováno touto smlouvou.

Tomuto standardu a vysoké důlež itosti odpovídají i smluvní pokuty, které mohou bý t

aplikovány, pokud prodávající nesplní své povinnosti uvedené v této smlouvě a to řádně

a včas.

5. Kupující současně prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této

smlouvy vysoce důlež itý a tento bude též mož no hradit z prostředků fondů Evropské

unie (Integrovaný regionální operační program).

6. Prodávající bere na vě domí, ž e předmě t smlouvy a vlastní zbož í bude dodávat do budov

základních š kol v Jihlavě , a to v době trvání vý uky. Z tohoto důvodu se zavazuje

respektovat tuto skutečnost a řídit se vnitřními řády dotčený ch základních š kol a pokyny

kupujícího.

7. Není-li ně která otázka řeš ena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran

podmínky obsaž ené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v této smlouvě

(dále též jako „ dokumentace“ ) a v občanském zákoníku.

8. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou jednat poctivě ve smyslu ust. 6 odst. 1 občanského zákoníku.

Č lánek I.

Ú čel smlouvy

1. Ú čelem této smlouvy je realizace jednorázové dodávky vý početní a jiné techniky,

programový ch produktů, specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, provedení

instalace konkrétního zbož í specifikovaného touto smlouvou, zaš kolení obsluhy

kupujícího k tomuto konkrétnímu zbož í, zajiš tě ní přísluš né servisní podpory a veš kerý ch

dalš ích úkonů předpokládaný ch touto smlouvou.

2. Prodávající podpisem této smlouvy garantuje kupujícímu splně ní vš ech podmínek

obsaž ený ch zadávací dokumentaci veřejnézakázky uvedenév této smlouvě .

Č lánek II.

Předmě t smlouvy

1. Předmě tem plně ní této smlouvy je provedení dodávky, montáž e vý početní a jinétechniky

a programový ch produktů specifikovanétouto smlouvou a jejími přílohami, dle vý sledků
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‘

zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy. Konkrétní
specifikace předmě tu plně ní a jeho ceny jsou uvedeny v oceně ný ch soupisech vybavení
PC a ICT techniky s vý kazy vý mě r, které tvoří součást nabídky prodávajícího, kterou
podal do zadávacího řízení veřejnézakázky, na základě jehož vý sledku je uzavírána tato
smlouva (dále také jako „ zbož í). Zbož ím se pro účely této smlouvy myslí též veš keré
jeho části a součásti zbož í.

2. Pro vyloučení vš ech pochybností se jako předmě t plně ní označují veš keré zbož í,
dodávky, služ by a jiné úkony prodávajícího předpokládané a uvedené v této smlouvě a
jejich přílohách, v projektové dokumentaci uvedené v této smlouvě a zadávací
dokumentaci veřejnézakázky a veš kerédalš í povinnosti prodávajícího dle této smlouvy a
jejich příloh označují souhrnně jako „ předmě t plně ní‘ .

3. Předmě t plně ní je též podrobně specifikován projektovou dokumentací s názvem „ Rozvoj
odborný ch vý ukový ch prostorů včetně vybavení na základních š kolách v Jihlavě - ZŠ
Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava, ZŠ Jihlava, Kříž ová33 Jihlava, a ZŠ T. G. Masaryka,
Ziž kova 50, Jihlava dokumentace pro vybavení PC a ICT“ vypracovanou společností
SPA, spol. s.r.o., ICO: 46990763, Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava, zak. Č . 1612-01-
031 (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

4. Součástí předmě tu plně ní jsou i veš keré doklady potřebné k řádnému, bezpečnému a
neruš enému už ívání zbož í kupujícím. Součástí předmě tu plně ní je taktéž montáž ,
instalace, konfigurace zbož í určený ch kupujícím v místech plně ní. Součástí předmě tu
plně ní této smlouvy je taktéž zaš kolení určený ch zástupců kupujícího k už ívání a
ovládání zbož í.

5. Součástí předmě tu plně ní je i dodání licencí k programový m produktům, které jsou
časově neomezené, nikoliv vý hradní právo už ívat tyto programovéprodukty na zbož ĺ, se
který mi byly dodány, a to v nezmě ně néformě . Na předávacím protokolu zbož í či v jeho
příloze pak bude prodávajícím uveden název, verze, edice, jazykovámutace, typ licence,
počet dodávaný ch licencí, sériováčísla (pokud je programový produkt má). Po nabytí
účinnosti této smlouvy bude prodávajícím upřesně na součást vlastní dodávky
programový ch produktů (instalační média, hardwarové klíče a jejich sériová čísla,
licenčni certifikáty, atp.). Uplata za licence k programový m produktům vč. instalačních
médií, jako součásti předmě tu plně ní, je obsaž ena v ceně předmě tu plně ní.

6. Licenční klíče k programový m produktům předá prodávající kupujícímu po vzájemné
dohodě po nabytí účinnosti této smlouvy. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím
dohodnuto jinak, budou licenční klíče kupujícímu předány nejpozdě ji v okamž iku předání
a převzetí zbož í dle této smlouvy.

7. Kupující se oproti tornu touto smlouvou zavazuje zbož í dle této smlouvy od prodávajícího
převzít při splně ní vš ech podmínek uvedený ch v této smlouvě a zaplatit dohodnutou cenu
předmě tu plně ní.

8. V případě ukončení prodeje zbož í či jeho částí a součástí v české distribuci, můž e
prodávající, po předchozí dohodě s kupujícím, nabídnout alternativní náhradu
v odpovídající kvalitě , stejný ch nebo lepš ích parametrů a v souladu s přísluš ný mi
ustanoveními zákona Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní
(dále též jako „ ZoZVZ“ ). V takovémto případě uzavřou smluvní strany dodatek k této
smlouvě , který uvedenéokolnosti reflektuje.

9. Kupující je oprávně n jakkoliv zúž it rozsah předmě tu plně ní, množ ství a rozsah zbož í, a to
na základě písemného oznámení kupujícímu. V takovémto případě uzavřou smluvní
strany dodatek k této smlouvě , který uvedenéokolnosti reflektuje.
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Č lánek III.

Místo plně ní

1. Prodávající se zavazuje provést předmě t smlouvy v následujících místech plně ní:

i. budova a prostory Základní š koly Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava;

ii. budova a prostory základní š koly ZŠ Jihlava, Kříž ová33, Jihlava;

iii. budova a prostory Základní š koly T. G. Masaryka, Ž iž kova 50, Jihlava.

(společně jako „ místa plně ní, jednotlivě jako „ místo plně ní)

2. Místa plně ní jsou podrobně specifikována projektovou dokumentací.

Č lánek IV.

Cena předmě tu plně ní

1. Celkovácena předmě tu plně ní je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané
do zadávacího řízení veřejné zakázky a činí 1.388.384,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (dále též jako „ DPH‘). DPH bude připočteno v souladu s obecně závazný mi
právními předpisy, a to ke dni povinnosti přiznat tuto daň . Specifikace cen jednotlivý ch
polož ek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena předmě tu plně ní obsahuje i veš keré dalš í náklady prodávajícího související

s provedením předmě tu plně ní, jako například nikoliv vš ak vý lučně , náklady na dopravné,

balné, pojiš tě ní, celní a daň ové poplatky, zaš kolení pově řený ch, poplatky za
elektroodpad, autorské poplatky a poplatky za licence a veš keré dalš í náklady
prodávajícího související s předmě tem smlouvy.

Č lánek V.

Doba plně ní

1. Prodávající se zavazuje dodat zbož í a provést předmě t smlouvy nejpozdě ji do 90

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Prodávající se v tomto ohledu
zavazuje, ž e vlastní fyzickou dodávku zbož í do míst plně ní, provedení jeho instalace,
zaš kolení a dalš í povinnosti prodávajícího je prodávající povinen provést po písemné
vý zvě kupujícího prodávajícímu učině né i prostřednictvím kontaktní osoby kupujícího, a
to i na kontaktní e-mail prodávajícího. K této písemné vý zvě pak nedojde dříve než

k 15. 9. 2020, a to vš e v souvislosti nutné koordinace s realizací souvisejících veřejný ch
zakázek.

2. V souvislosti s dobou plně ní si kupující vyhrazuje níž e uvedenou vyhrazenou změ nu

závazku, a to s odkazem na ust. 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch
zakázek, v platném zně ní:

i. dojde k prokazatelné a prodávajícím prokázané kolizi předmě tu
smlouvy s realizací souvisejících veřejný ch zakázek. V takovém
případě se doba plně ní předmě tu smlouvy staví. Doba plně ní
předmě tu smlouvy pokračuje v bě hu okamž ikem odpadnutí kolize
souvisejících veřejný ch zakázek.

Smluvní strany následně uzavřou dodatek k této smlouvě , ve kterém budou sumarizovat
uvedenékolize, okolnosti jejich vzniku a jejich dopady ria dobu plně ní.
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J
Č lánek VI.

Platebnĺ podmínky

1. Cena předmě tu plně ní bude kupujícím prodávajícímu uhrazena bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího na základě daň ového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím a prokazatelně doručenékupujícímu, a to po provedení předmě tu smlouvy.

2. Splatnost faktury — daň ového dokladu je sjednána do 30 kalendářních dní ode dne jejich
prokazatelného doručení kupujícímu. Přednostní způsob doručování faktury — daň ového
dokladů kupujícímu je elektronicky, a to do datové schránky kupujícího (jw5bXb4) nebo
na e-mail: epodatelnajihIava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.
Daň ový doklad — faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den
této lhůty účtovanáčástka za předmě t smlouvy odeslána z účtu kupujícího ve prospě ch
účtu prodávajícího uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

3. Ú hradu za předmě t smlouvy provede kupující v českémě ně .

4. Kupující neposkytne prodávajícímu ž ádnézálohovéplatby.

5. Faktura-daň ový doklad prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu č.
563/1991 Sb. o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vš e
v platném zně ní a musí obsahovat veš keré nálež itosti daň ového dokladu dle 29 č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní. Přílohou daň ového dokladu
(faktury) budou předávací protokol osvě dčující dodání a provedení předmě tu smlouvy
kupujícímu do míst plně ní a soupisy vybavení PC a lOT techniky s vý kazy vý mě r
odsouhlasený obě ma smluvními stranami ve shodné struktuře, jako byly prodávajícím
oceně né soupisy PC a ICT techniky s vý kazy vý mě r, které tvořily součást jeho nabídky
podané do zadávacího řízení veřejné zakázky, popř. vjiné struktuře odsouhlasené
kupujícím, a ve formátu, který bude upřesně n kupujícím po nabytí účinnosti této smlouvy.
Dále musí daň ový doklad — faktura obsahovat označení „ Rozvoj odborný ch vý ukový ch
prostorů včetně vybavení na základnich š kolách v Jihlavě — dodávka PC a ICT techniky,
evidenční číslo této smlouvy a dále v souvislosti s financováním předmě tu Smlouvy
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) takéregistrační číslo projektu
„ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_06310003753‘. Daň ový doklad — faktura bude prodávajícím
předán kupujícímu též v elektronicképodobě , a to ve formátu *pdf či jiný ch formátech na
základě pož adavku kupujícího.

6. Prodávající se zavazuje, ž e uvede na daň ovém dokladu-faktuře označení peně ž ního
ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého
má bý t provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ní úhrady již
uvedený účet nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem daně , strpí, bez
uplatně ní jaký chkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen
ve vý š i bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu š kodu, kteráby mu z tohoto
důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla.

7. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH) a ž e číslo bankovního účtu prodávajícího
uvedenéna daň ovém dokladu-faktuře je zveřejně no správcem daně podle 96 zákona o
DPH.

8. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému
správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu
není zveřejně no dle předchozí vě ty, je kupující oprávně n provést úhradu daň ového
dokladu-faktury do vý š e bez DPH. Cástka rovnající se DPH bude kupujícím přímo
poukázána na účet správce daně podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují,
v případě plně ní částky DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je
uhrazena tato část ceny předmě tu plně ní ve vý š i takto kupujícím uhrazenévý š e DPH.
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9. Prodávající odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavenídaň ového dokladu faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Prodávající jepovinen nahradit kupujícímu š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínektě chto ustanovení prodávajícím.

10. V případě , ž e vystavená a kupujícímu doručená faktura-daň ový doklad obsahujenesprávné cenové údaje, nesprávné nálež itosti nebo chybí ve faktuře-daň ovém dokladuně které z nálež itostí uvedené v této smlouvě či přísluš ný ch právních předpisech, jekupující oprávně n tuto fakturu-daň ový doklad vrátit prodávajícímu do doby její splatnostia lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu se přeruš uje. V takovém případě jeprodávající povinen vystavit novou fakturu-daň ový doklad. Doba splatnosti opravenénebo doplně néfaktury-daň ového dokladu počne bě ž et dnem jejího doručení kupujícímu.
11. Postoupení peně ž itý ch pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklý ch v souvislosti stouto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasukupujícího.

Č lánek VII.

Prohláš ení prodávajícího, dodací podmínky a nabytí vlastnického práva
1. Prodávající se zavazuje předat a provést předmě t smlouvy kupujícímu kompletní a bezvad a nedodě lků bránících řádnému už ívání.

2. Prodávající prohlaš uje, ž e jím nabízené a dodávané zbož í a předmě t smlouvy splň ujeveš keré pož adavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák. č. 102/200lSb., oobecnébezpečnosti vý robků, event. dalš ích platný ch právních a technický ch předpisů, až e byla přezkoumána jejich shoda podle zák. č. 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcíchna vý robky, vš e v platném zně ní. Prodávající odpovídáza š kodu vzniklou kupujícímuv případě , kdy tato prohláš ení neodpovídají skutečnosti.

3. Prodávající odpovídáza to, ž e předmě t smlouvy nemáprávní ani faktickévady. Uplatní-litřetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jinéhoduš evního vlastnictví, včetně práva autorského k předmě tu smlouvy, je prodávajícívlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat, včetně případnéhosoudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po uplynutí doby, na kterou jeprodávajícím poskytována záruka za jakost dle této smlouvy.
4. Splně ní pož adavků kupujícího daný ch touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejnézakázky potvrdí prodávající prohláš ením uvedený m v předávacím protokolu ke zbož í vezně ní: „ Předmě t plně ní je kompletní a funkční a splň uje pož adavky uzavřenésmlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky „ Rozvoj odborný ch vý ukový chprostorů včetně vybavenĺ na základních š kolách v Jihlavě — vybavení PC a ICTtechnikou“ a vý robcem uvádě néparametry“ .

5. Veš keré zbož í a jeho součásti budou vybaveny š títkem s vý robním nebo servisnímčíslem.

6. Vlastnické právo k předmě tu smlouvy a licence v této smlouvě uvedeném rozsahunabý vá kupujícím okamž ikem protokolárního předání a převzetí předmě tu smlouvyv místech plně ní v souladu s touto smlouvou.

7. Současně s předmě tem smlouvy předáprodávající kupujícímu též :

i. předávací protokol k předmě tu smlouvy;

ji. podrobné návody ke vš em částem a součástem předmě tu smlouvy
v českém jazyce k už ívání sestavené vý robcem, a to včetně návodu
k případnéúdrž bě též v jazyce českém;

iii. prohláš ení o shodě ;
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iv. veš keré ostatní doklady potřebné, vhodné a nutné dokumenty pro

řádné, bezpečnéa neruš enéuž ívání předmě tu smlouvy.

8. Okamž ikem protokolárního převzetí předmě tu smlouvy, a to po provedení kompletního

předmě tu smlouvy, nabý vá kupující vlastnické právo k předmě tu smlouvy a licence

v rozsahu zde uvedeném a tímto přechází na kupujícího nebezpečí š kody na předmě tu

smlouvy.

9. Kupující není povinen převzít předmě t smlouvy či jakoukoliv jeho část, která je

poš kozená, či kterájinak nesplň uje podmínky této smlouvy, zejména pak množ ství,

jakost a provedení předmě tu smlouvy.

Č lánek VIII.

Záruka za jakost

1. Záruční doba zbož í a vš ech jeho částí a součástí a předmě tu smlouvy je 24 mě síců.

Záruční doba počíná bě ž et okamž ikem protokolárního převzetí předmě tu smlouvy

kupujícím v souladu s touto smlouvou.

2. Prodávající se zavazuje, ž e záruční servis zbož í bude poskytován vý robcem zbož í nebo

jeho autorizovaný m servisním partnerem popřípadě samotný m prodávajícím, je-li

autorizovaný m servisním partnerem vý robce zbož í (dále také jako „ osoba provádě jící

servis“ ), a to na jejich vlastní náklad a nebezpečí. Za tento servis vš ak bude ručit

prodávající tak, jako by jej provedl sám.

3. Jakékoliv vady, závady předmě tu smlouvy či samotnánutnost servisního zásahu bude

kupujícím či jeho pově řený mi osobami hláš ena prostřednictvím elektronické poš ty -

mailu, a to na e-mailový kontakt poskytnutý prodávajícím či prostřednictvím HelpDesk

prodávajícího. Tento způsob komunikace nevylučuje použ ití služ eb datové schránky či

jiný způsob komunikace.

4. Prodávající se zavazuje, ž e kupujícím nahláš ené vady či závady předmě tu smlouvy

budou osobou provádě jící servis odstraně ny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů od

okamž iku nahláš ení vady či závady v souladu s touto smlouvou.

5. V případě , kdy osoba provádě jící servis bude provádě t vý mě nu vadného pevného disku

či částí zbož í a předmě tu smlouvy, na který ch se mohou nacházet data kupujícího či jiná

data už ivatelů zbož í, zůstávají tato data ve vlastnictví kupujícího. Na vyž ádání je

prodávající povinen extrahovat už ivatelská a jiná data na tě chto částech zbož í a

předmě tu smlouvy na úlož iš tě a média určené kupujícím, bude-li to technicky mož né či

poskytne kupujícímu maximální mož nou součinnost k zajiš tě ní extrakce tě chto dat na

média kupujícího.

6. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provádě t případné dalš í servisní úkony i po

skončení záruční doby zbož í a předmě tu smlouvy, a to dle aktuálního ceníku

prodávajícího.

Č lánek IX.

Sankce

1. V případě , ž e prodávající nedodrž í dobu plně ní, sjednanou v této smlouvě , uhradí

kupujícímu smluvní pokutu ve vý š i 0,1% z ceny z nedodaného předmě tu smlouvy za

kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zbož í uhradí kupující

prodávajícímu úrok z prodlení ve vý š i 0,05% z celkovénezaplacenéčástky za kaž dý den

prodlení.
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3. V případě , kdy prodávající nezajistí odstraně ní vad či závad zbož í do doby uvedenév této smlouvě , je kupující oprávně n účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve vý š i 0,05%z ceny předmě tu smlouvy za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s odstraně ním
nahláš ený ch vad či závad.

4. V případě , kdy bude přísluš ný m správním orgánem vymě řena kupujícím či už ivatelipředmě tu plně ní správní sankce v souvislosti s poruš ením povinností prodávajícíhovyplý vající z této smlouvy, je prodávající povinen tuto sankci uhradit obratem kupujícímu,a to na základě jeho písemnévý zvy.

5. Sankce, sjednanétouto smlouvou, hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v jakévý š i vznikne druhéstraně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně ve vý š ipřesahující smluvní pokutu.

6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

Č lánek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávně n písemně odstoupit od smlouvy v případě , ž e prodávající je vprodlení s plně ním o více než 30 dnů. Dále je kupující oprávně n od této smlouvyodstoupit v případě , kdy nedojde k uzavření kterékoliv smlouvy na realizaci VZstavebních prací či VZ na dodávky nábytku či nastanou jiné skutečnosti bránící realizacipředmě tu smlouvy.

2. Prodávající je oprávně n písemně odstoupit Od smlouvy v případě , ž e kupující nezapjatíkupní cenu do 30 dnů po uplynutí doby splatnosti.

3. Ú činky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení tésmluvní straně , kterébylo určeno.

Č lánek Xl.

Mlčenlivost

1. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost o vš ech skutečnostech, se který mi v průbě huprovádě ní předmě tu plně ní této smlouvy přijde do styku, a to i u svý ch zamě stnanců aosob, které jakkoliv použ il k plně ní předmě tu této smlouvy, a to i u osob provádě jícíservis.

2. Prodávající si je vě dom skutečností, ž e na jakékoliv už ivatelskáa jinádata, kterábudougenerována, ulož ena či s nimi v rámci provozu zbož í a předmě tu plně ní bude nakládáno,se vztahuje přísná povinnost mlčenlivosti. Tuto mlčenlivost zajistí u veš kerý ch svý chzamě stnanců a subjektů, které použ ije pro jakékoliv plně ní předmě tu této smlouvy, a to iu osob provádě jící servis.

Č lánek XII.

Ostatní ujednání

1. V rámci předmě tu smlouvy se prodávající taktéž zavazuje k tě mto následujícímčinnostem:
a) prodávající je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímtonový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finančníkontroly.
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b) prodávající je povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t smlouvy můž e bý t financován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout kupujícímu na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu smlouvy, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány IROP
a dalš ích oprávně ný ch subjektů,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se smlouvy této smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo
kontrolu předmě tu smlouvy a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se
předmě t smlouvy realizuje,

iii. prodávající je povinen uchovávat veš kerou dokumentaci související s realizací
předmě tu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030,
pokud je vš ak stanovena přísluš ný mi právními předpisy stanovena doba delš í, je
prodávající povinen tuto delš í dobu použ ít,

iv. dále je prodávající povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizací předmě tu smlouvy
zamě stnancům nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu,
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy)
a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci předmě t smlouvy a poskytnout jim při provádě ní této
kontroly součinnost.

Č lánek XIII.
Závě rečnáujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy dva jsou určeny pro kupujícího a
jeden pro prodávajícího.

2. Jakékoli zrně ny, dodatky či doplně ní této smlouvy musí bý t učině ny vý hradně písemně ,
bý t číslovány, datovány a písemně schváleny oprávně ný mi zástupci obou smluvních
stran.

3. Tato smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv zajistí kupující.

4. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Ú činnosti tato smlouva nastáváokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.

5. Vš echny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí český m právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany vý slovně vylučují použ ití 1726,
1728, 1729 a 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplý vajících
z této smlouvy nemáobchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají
donucující účinky.

6. Smluvní strany se dle 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
zně ní, dohodly, ž e k řeš ení případný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze
smlouvy je přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se řídí obecný m soudem
kupujícího.

7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 10 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.
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‚ ‚8. Smluvni strany se dohodly, ze v pripade zaniku pravniho vztahu zalozeneho touto ;

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

9. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu podepisují svobodně , váž ně , nikoliv za
nápadně nevý hodný ch podmínek. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům,
použ itý m zkratkám a obsahu této smlouvy rozumí.

10. Prodávající se nemůž e dovolávat svý ch obecný ch dodacích, servisních či jiný ch
obchodních podmínek nebo obdobný ch podmínek poddodavatelů.

11. Pozbude-li ně které z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto
nedotčena. Neúčinné či neplatné ustanovení se nahradí smluvní strany pomocí
písemného dodatku k této smlouvě takový m ustanovením, které odpovídánebo bude co
nejblíž e původnímu zámě ru ve vě cném i ekonomickém smyslu.

12. Obě smluvní strany se dohodly, ž e veš keré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, budou řeš eny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran.
Nebude-li dohoda mož ná, bude tento spor mezi smluvními stranami řeš en v souladu
s ust. 89a zákona č.9911963 Sb., občanský soudní řád v platném zně ní s tím, ž e k
řeš ení tohoto případného sporu je přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se
řídí obecný m soudem kupujícího.

13. Prodávající prohlaš uje, ž e jsou mu veš keré podmínky této smlouvy známy, ž e se s ní
dostatečně seznámil a ž e rozumí vš em pojmům uvedený ch v této smlouvě . Zároveň je
srozumě n se skutečností, ž e je předmě t plně ní pro kupujícího důlež itý a Od této
skutečnosti se pak i odvíjí vý š e smluvních pokut uvedený ch v této smlouvě . Zároveň
prodávající prohlaš uje a kupujícímu garantuje, ž e kupujícímu předáveš keré přísluš né
adresy elektronické poš ty a HelpDesk prodávajícího, které slouž í a budou slouž it ke
vzájemné komunikaci obou smluvních stran zejména pro případ hláš ení vad či závad
zbož í a nutnosti nástupu osoby provádě jící servis, a to po podpisu této smlouvy.

14. Obě smluvní strany prohlaš ují, ž e tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisují ji nikoli v
tísni nebo za jinak nápadně nevý hodný ch podmínek. Smluvní strany souhlasí bez vý hrad
s jejím obsahem a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svý ch oprávně ný ch
zástupců.

V.. dne VJihlavě dne.:.:

za prodáv za kupujícího:

AU
Soch

D

Martin Stka

člen představentva

Mgr. Petr Ryš ka

námě stek primátorky
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