
Rámcová kupní smlouva

lo smlouvy: CEN/5610020
Číslo jednací: vzozo_A51

Výtisk číslo:

RÁMCOVÁ DOHODA
Část 1: Samoobslužné kiosky pro umístění v exteriéru - bezhotovostní

uzavřená ve smyslu ustanovení š 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřemých zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a ustavení 5 2079 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dalejen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. CENDIS, s. p.
Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 00 Praha 1

IČO: 00311391
DIČ: czooa11391
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX, vložka

706
Zastoupeny: lngí Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku

Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
čv účtu:
(dále jen „Kupující“] a

2. Albacon Systems, a.s.
Sídlo: Chlumova 313/6, Žižkov, 130 oo Praha 3
IČO: 01465279
DIČ: cz 01465279
Zapsán/a: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, složka B 18992

Zastoupené/ý: lng. Jaroslavem Bartákem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba:
Bankovníspojení:
č. účtu:
(dále jen „Prodávajíc ,

(Kupující a Prodávající společně jen „Smluvní strany" a samostatně též jako „Smluvnístrana“) uzavřely

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu (dále jen „Smlouva"l

1 PREAMBULE

1.1 Kupující je státním podnikem, právnickou osobou zřízenou a pověřenou Českou republikou *

Ministerstvem dopravy rnj. kprovozování vybraných informačních systémů veřejné správy

lVS) a jeho činnost se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o státním podniku“)
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Účelem této Smlouvyje pořízenísamostatně stojících techmckých prostředků (dálejen „kíosků'í)
určených pro samoobslužnou úhradu časových poplatků za použití zpoplatněných úseků
pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly,
jejíchž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v souladu s požadavky zákona Č.
13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Klosky budou Kupujícím integrovány do uceleného řešení Kupujícího, které Kupující připravuje
pro svého klienta, Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „klient"J, a který mj. zahrnuje
vývoj, implementaci a provoz systému pro evidenci úhrady časových poplatků (dále jen
„elektronické dálniční známky“),

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem„DODÁVKA SAMOOBSLUŽNÝCH PLATEBNÍCH KIDSKÚ — RÁMCOVÉ DOHODY", vypsané
Kupujícím podle Zákona a zveřejněné na profilu zadavatele 26. Června 2020 pod č.j'
VZ_2020_A51
_ve Věstníku veřejných zakázek (dálejen „Veřejná 1akázka").
Prodávající prohlašuje, že je osobou, která splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a v této Smlouvě aje oprávněn tuto Smlouvu uzavřít
a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,
Ustanovení této Smlouvy je třeba v případě nejasností vykládat v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na plnění Veřejné zakázky včetně příloh,
vysvětlení či doplněni.

PŘEDMĚT A OBSAH SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je úprava rámcových podmínek týkající se zejména ceny a dalších
podmínek dodávek kiosků, které jsou závazné po dobu trvání této Smlouvy. Prodávající se
zavazuje na základě objednávek Kupujícího dle čl. 5 této Smlouvy dodat Kupujícímu počet kíosků
stanovený v objednávkách Kupujícího, v předpokládaném počtu uvedeném v příloze č. 2 této
Smlouvy (dálejen „Zboži") a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje
od Prodávajícího objednané Zboží převzít a zaplatit za Zboží kupní cenu sjednanou podle Přílohy
č. 4 této Smlouvy. objednaný počet kusů Zboží za dobu účinnosti této Smlouvy nepřesáhne
maximální počet uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy.
Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované
výrobcem Zboží, prosté jakýchkoli právních či faktických vad.
Zboží musí být dodáno Kupujícímu včetně všech oprávnění a právduševního vlastnictví (zejména
licencí) tak, aby měl Kupující veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání Zboží a
nakládánís ním.

Zboží musí plně vyhovovat právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na něj
v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného
práva EU.

Prodávající je povinen Kupujícímu dodat a odevzdat spolu se Zbožím veškeré doklady
a dokumenty vztahující se ke Zboží, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Zboží a k řádnému
nakládání se Zbožím, zejména:

' technickou dokumentaci,
. instalačnídokumentaci,
. provoznídokumentaci,
. bezpečnostnídokumentaci,
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. záručnía pozáruční podmínky.

(dále jen „Dokumentace“).

Dokumentace musí být Kupujícímu předána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, není-
li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak,

Prodávající v rámci plnění předmětu te'to Smlouvy poskytne Kupujícímu:

a) záruku za jakost dodaného Zboží ve smyslu 5 2113 a násl. Občanského zákoníku (dále jen

„Záruka") na dobu uvedenou v odst. 55, jejíž náplní je služba opravy Zboží nebo výměny
jeho vadných součástí (komponent) zahrnuté v ceně dodávky stanovené v příloze č. 4 této
Smlouvy (tedy bez nároku Prodávajícího na navýšení ceny Zboží) po celou dobu záruky ve
lhůtách uvedených v odst. 5.5 této Smlouvy, přičemž

o opravu Zboží nebo výměnu vadné komponenty provede Prodávající v záruční lhůtě
přímo na místě instalace Zboží,

a po dohodě s Kupujícím může také dojít k předání a převzetí součástí (komponent)
prostřednictvím poskytovatele kurýrních nebo poštovních služeb, kdy náklady

odeslání od Kupujícího hradí Kupující, náklady na odeslání od Prodávajícího hradí
Prodávající,

o jiný způsob předání a převzetí odlišný od předchozího bodu může Prodávající
specifikovat ve své nabídce, za přípustné způsoby Kupující považuje předání v sídle
nebo provozovně Kupujícího nebo v sídle nebo provozovně Prodávajícího nebo na
jiném místě v rámci České republiky,

b) vzdálenou technickou a metodickou pomoc Kupujícímu při pn/ním uvedení Zboží do
funkčního stavu v ceně dodávky Zboží stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy (tedy bez nároku
Prodávajícího na navýšení kupní ceny),

c) úplatně služby opravy poškozeného Zboží nebo výměny jeho poškozených součástí
(komponent) do max. 30 kalendářních dnů ode dne objednání opravy po dobu účinnosti
Smlouvy za ceny stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy,

d) uplatné konzultační a poradenské služby a servisní služby vyvolané požadavky Kupujícího
nebo okolnostmi mimo vliv Smluvních stran, zahrnující i služby skladování náhradních dílů a
dopravného na vyžádání Kupujícího za ceny stanovené v příloze č.4 této Smlouvy.

(dálejen „Služby").

Prodávající je povinen provádět činnosti uvedené vodst. 2.7. prostřednictvím odborně
způsobilých osob tak, aby bylo zajištěno dostatečné odborné seznámení administrátorů
Kupujícího s funkčností dodaného Zboží a řádná funkčnost Zboží.

Kupující se zavazuje za řádně poskytnuté plnění uhradit Prodávajícímu stanovenou cenu dle čl. 3
Smlouvy.

CENA

Cena za plnění předmětu te'to Smlouvy, tj. cena dodávky Zboží a cena Služebje uvedena v příloze

č.4 této Smlouvy,

Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním Zboží do místa plnění
a poskytnutím Služeb, a to zejména veškeré náklady např. na materiál, dopravu, vyhotovování

tisků a kopií, tlumočnické a překladatelské služby, práva duševního vlastnictví poskytnutá
Kupujícím v sowislosti s dodávkou Zboží a poskytnutím Služeb, veškeré náklady plynoucí ze
záruk, záručních oprav a výměny vadného Zboží, včetně přepravních nákladů, balné, skladné a

dále veškeré náklady Prodávajícího na vyhotovení Dokumentace ajakekoli další případné úhrady
související s plněním předmětu Smlouvy.
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Jednotková cena Zboží a Služeb uvedená v příloze č. 4 této Smlouvyje pevná, nejvýše přípustná
a nepřekročitelná,

Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení ceny Zboží vždy podpisem Předávacího protokolu (viz
odst. 65 této Smlouvy) prokazujícího úplné a řádné dodání Zboží v celém rozsahu objednávky
Kupujícímu.

Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení ceny Služeb vždy podpisem potvrzení (viz odst. 6.513
této Smlouvy) prokazujícího úplné a řádně poskytnutí Služby Kupujícímu.
DPH bude účtováno v zákonné výši podle platných a účinných právních předpisů.

FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za plnění předmětu této Smlouvy bude Kupujícím Prodávajícímu hrazena vždy po řádném
dodání Zboží v celém rozsahu objednávky nebo poskytnutí Služby na základě daňového dokladu
» faktury (dále jen „Faktura") řádně vystavené Prodávajícím. Přílohou faktury bude Předávací
protokol nebo písemné potvrzení podle odst. 55 a 6.13 této Smlouvy.
Částka na Faktuře musí co do výše a měny odpovídat Ceně dle čl. 3 této Smlouvy.
Splatnost Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
aplikovatelných zákonných ustanovení; zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení 5 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení & 435 Občanského zákoníku; Faktura musí dále obsahovat
odkaz na Smlouvu a kopií podepsaného Předávacího protokolu nebo písemného potvrzenípodle
odst. 6.5 a 613 Smlouvy.

V případě, že Faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, uvedené údaje budou nesprávné
nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 4.6, je Kupující oprávněn zaslatji ve lhůtě splatnosti
zpět Prodáva'ícimu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet celá znovu od doručení náležitě doplněné či opravené Faktury.
Cena za plnění této Smlouvy bude Kupujícím Prodávajícím uhrazena bezhotovostním převodem
na účet Prodávajícího uvedený na titulní stránce Smlouvy, popřípadě na účet uvedený na
Faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému vregístru plátců DPH, je—li Prodávající
plátcem DPH. Změnu čísla účtu je Prodávající povinen Kupujícímu písemně oznámit a na zpětný
dotaz Kupujícího opětovně písemně potvrdIt.

Riziko kurzových rozdílů v případě platby do zahraničí nese Prodávající.
Povinnost úhrady Faktury řádně vystavené Prodávajícím je splněna odesláním příslušné peněžní
částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
Kupující neposkytuje zálohy.

V případě, že Prodávající bude v okamžiku plnění předmětu této Smlouvy nebo jakékoliv
objednávky na základě této Smlouvy uveden správcem daně jako „Nespolehlivý plátce" dle 5
1063 zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH/') nebo, že účet Prodávajícího, který Prodávající uvedl na jím vystaveném daňovém
dokladu, nebude zveřejněn správcem daně podle 5 98 písm. d) zákona o DPH, nebo že účet
Prodávajícího, který Prodávající uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem
vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (ČR), bude plnění dle této smlouvy
považováno za uhrazené i tak, že Kupující uhradí Prodávajícímu pouze cenu bez DPH a DPH
uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu,
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OBJEDNÁVKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Kupujícíje oprávněn po dobu účinnosti této Smlouvy Prodávajícímu zasílat objednávky na Zboží
3 Služby, a to v listinné podobě na adresu sídla Prodávajícího nebo v elektronické podobě na e—
mail Prodávajícího uvedený v odst. 7.1 této Smlouvy nebo přes elektronické rozhrani uvedené
v odst. 7.1 této Smlouvy. Prodávající se zavazuje všechny objednávky Kupujícího učiněné
v souladu stouto Smlouvou písemně akceptovat a doručit zpět Kupujícímu dojeho sídla nebo
na e—mail_ejpozdějí do 48 hodin ode dne obdržení objednávky a na
základě objednávek Kupujícího dodat objednané Zboží a poskytnout objednané Služby,

Prodáv cí se zavazuje dodat Zboží do místa plnění, centrálního skladu Kupujícího, do 60
kalendářních dnů ode dne doručení objednávky Kupujícím, za předpokladu splnění následujících
podmínek:

a) objednávka lnebo její nedílné přílohy) musí obsahovat přesnou specifikaci druhu a množství
kiosků,

b) objednávka musí být v souladu s celkovým harmonogramu plnění dodávek,

c) objednávka (nebo její nedílné přílohy) musí obsahovat přesnou identifikací všech
komponentů dodávaných Kupujícím tj. zejména model POS, HW monitoring ad.,

(1) objednávka (nebo její nedílné přílohy) musí obsahovat přesnou identifikaci požadovaného
barevného a grafického provedení kiosku,

c) objednávka (nebo její nedílné přílohy) musí obsahovat přesnou identifikaci místa
(centrálního skladu) a způsobu dodání kiosků,

í) objednávka připouští i dílčí- průběžná plnění

Prodávající garantuje schopnost splnění dodávky 15 ks externích bezhotovostních kiosku formou
realizace zá kazníckých úprav stávajícího standardního řešení kiosk POWER STAR L, ve zkráceném
dodacím termínu do konce roku 2020. | pro realizaci takové dodavkyje nezbytné včasně vyřešení
bodů a) až el odstavce 542.

Prodávající se zavazuje zahájit poskytování Služeb nejpozději do 48 hodin ode dne doručení
objednávky Kupujícího,

Prodávající se zavazuje poskytnout záruku na jakost Zboží v následujících lhůtách:

a) Záruku na dobu 48 měsíců ode dne protokolárního předání každého kusu Zboží,

b) Prodávající v rámci Záruky zajistí opravu vadného Zboží nebo výměnu vadné komponenty
na místě instalace Zboží ve lhůtě nejpozději do 14 dní ode dne přijetí Kupujícím zaslaného a
Prodávajícím potvrzeného požadavku na opravu vadného Zboží/výměnu komponenty,

c) bezúplatnou technickou podporu a metodickou pomoc v záruční lhůtě 5 pracovní dobou
minimálně v rozsahu pracovních dnů od 9 do 17 hodin s reakční dobou max. 48 hodin od
okamžiku přijetí požadavku Kupujícího,

cl) potvrdit Kupujícímu obdržení požadavku na opravu vadného Zboží, výměny vadné
kom onent nebo technickou podporu a metodickou pomoc na e—mail

_íejpozději do 48 hodin od jeho obdržení.

Místem dodání Zboží je centrální sklad Kupujícího. Konkrétní adresu oznámí Kupující písemně
Prodávajícímu nejpozději v objednávce podle odst. 5.1.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Prodávajícíje povinen Zboží na vlastní náklady a nebezpečí dodat do místa plnění a v termínu
dodání stanoveném v čl. 5 této Smlouvy a kupu1ící se zavazuje zboží převzít.
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Spolu s dodávkou Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškerou Dokumentaci dle
odst. 2.5 Smlouvy.

Prodávajícíje povinen umožnit Kupujícímu při převzetí Zbožíjeho prohlídku za účelem ověření
dodržení druhu, množství, vlastností, technické specifikace, kvality a funkčnosti.
Kupující je oprávněn přizvat k prohlídce Zboží za účelem ověření jeho funkčnosti a kontrole
Úplností Dokumentace kteréhokoliv svého písemně pověřeného zaměstnance, poradce či
jakoukoli jinou třetí písemně pověřenou osobu (zmocněnce).

Po dodávce Zboží a jeho kontrole, včetně kontroly úplnosti předané Dokumentace, sepíší
Smluvní strany o předání a převzetí Zboží předávací protokol (dále jen „Předávací protokol"),
jehož vzorje uveden v příloze č. 5 této Smlouvy.

Současně s podpisem Předávacího protokoluje Prodávající povinen předat Kupujícímu potvrzení
o Záruce za jakost Zboží (záruční listinu), nebo písemně potvrdit Záruku přímo v Předávacím
protokolu, pro případné uplatnění požadavků Kupujícího dle odst. 27 této Smlouvy.
Zboží se považuje za řádně dodané Prodávajícím a převzaté Kupujícím podpisem Předávacího
protokolu oběma Smluvními stranami. Dnem podpisu Předávacího protokolu začíná běžet
záruční doba dle odst. 5.5 písm. a) této Smlouvy.

V případě, že dodané Zboží bude prokazatelně dodáno v zásadním rozporu s požadavky
Kupujícího a které prokazatelně nemohou být v přiměřené době stanovené písemně Kupujícím
odstraněny, bude postupováno podle ustanovení této Smlouvy a Občanského zákoníku (Š 2099
a násl. a 5 2894 a násl.) týkajících se vadného plnění předmětu smlouvy a nároku na náhradu tím
způsobené škody.

V případě, že Kupující odmítne Zboží převzít a podepsat Předávací protokol z důvodů jeho vad,
je Prodávající povinen Zboží na své náklady odvézt a odstranit vady uvedené Kupujícím v
Předávacírn protokolu.

Prodávajícíje poté povínen dodat Kupujícímu bezvadne a plně funkční Zboží splňující veškeré
náležitosti specifikované ve Smlouvě v náhradním termínu písemně dohodnutém při odmítnutí
převzetí Zboží, nejpozději však ve lhůtě pro dodání Zboží stanovené v čl. 5 této Smlouvy.
Veškeré náklady spojené spředáním Zboží v místě dodání nese Prodávající, a to i v případě
dodávky Zboží ve smyslu předchozího odstavce.

Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na dodaném Zboží přechází na Kupujícího
okamžikem protokolárního převzetí zboži.

V případě poskytovaných Služeb Prodávajícím Kupujícímu vystaví Kupující Prodávajícímu
písemné potvrzení o řádném poskytnutí Služby.

Kupující je oprávněn v písemném potvrzení o provedení Služby uplatnit u Prodávajícího vady
poskytnuté Služby. v takovém případě se Prodávajícízavazuje bez nároku na navýšení ceny vady
Služeb odstranit, nejpozději ve lhůtě stanovené v písemném potvrzení.

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

Poruchy, vady nebo nefunkčnost Zboží nebo požadavky na techníckou podporu a poradenství
bude Kupující oznamovat Prodávajícímu prostřednictvím:

. telefonního čísla zákaznické linky:_

' emailu—
- elektronického rozhraní pro zaznamenávání incidentů a požadavků na adrese:
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Ustanovením odst. 7.1 není dotčena povinnost Smluvních stran objednávky i potvrzení
objednávek vyhotovovat v písemné formě.

Prodávající se zavazuje nahlásit neprodleně písemně Kupující případnou změnu kontaktních
údajů pro oznamování dle odst. 7.1 nejpozději 48 hodin před započetím užívání nových
kontaktů.

Jednacím jazykem Kupujícího s Prodávajícím bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy
výhradnějazyk český, slovenský nebo anglický, a to včetně veškeré Dokumentace vztahující se k
předmětu Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnutojinak.

Duševní VLASTNICTVÍ

V případě, Že plněním Prodávajícího na základě objednávky podle této Smlouvy bude poskytnutí
jakéhokoliv software (dále jen „SW“) třetích osob, je Prodávající povinen zajistlt, aby na
Kupujícího přešla veškerá nezbytná práva (licence) k užívání takového SW, a to za následujících
podminek:

- Kupujicí bude oprávněn k výkonu práva veškerý SW užít v rozsahu potřebném pro řádné

užívání Zboží,

a oprávnění (licence) musí být poskytnuto místně a časově neomezeně nejméně na dobu
záruční lhůty Zboží,

. cena licence je zahrnuta v celkové ceně dodávky Zboží dle této Smlouvy.

V případě, Že dodáním Zboží nebo poskytnutím Služby na základě této Smlouvy bude mít plnění
předmětu této Smlouvy charakter průmyslového vlastnictví (např, patent, užitný vzor,
průmyslový vzor atd,), poskytne Prodávající Kupujícímu k takovému plnění ke dni dodání

takového Zboží, ke dni předání Dokumentace nebo poskytnutí výstupu Služby místně a časově
neomezenou licenci k užití průmyslového vlastnictvív rozsahu nezbytném k Účelu této Smlouvy,

Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí licence (licenční odměna) dle odst. 8.2 je již
zahrnuta v ceně Zboží nebo Služby dle této Smlouvy.

Poskytnutí veškerých licenčních oprávnění uvedených v tomto článku nelze ze strany
Prodávajícího vypovědět a najejich udělení nemá vliv ani ukončeníúčinnosti této Smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK z PRODLENÍ

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a škodu způsobenou porušením
této Smlouvy. Odpovědnost za škodu porušením této Smlouvy a z Obecně závazných právních
předpisů, se řídí zejména Občanským zákoníkem. Vznik nároku na smluvní pokutu ani případné
uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost uhradit způsobenou škodu v plné výši. Smluvní
strany se zavazují |< vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

škod.

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku okolností
vylučujícich odpovědnost ve smyslu Občanského zákoníku, Smluvní strany se zavazují upozornit
druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící
řádnému plnění Smlouvy & zavazují se k maximálnímu ÚSllí k jejich odvrácení a překonání,

Prodávající nenese odpovědnost a kupující nemá nárok na úhradu škody a/nebo odškodnění a/
nebo smluvní pokutu podle bodu 94 z důvodu vzniklých v důsledku epidemie a/nebo pandemie

COVlD 19.

Kupující je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v následujících případech porušení
této Smlouvy Prodávajícím:

. smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny každé objednávky bez DPH vypočtené podle
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odst. 3.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení s řádným dodáním Zboží;
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny objednávky bez DPH vypočtené podle odst.
3.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení s písemnou akceptaci a doručením
objednávky zpět Kupujícímu podle odst. 5.1 této Smlouvy;
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny objednávky bez DPH vypočtené podle odst.
3.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlenis předáním Dokumentace dle odst. 2.5
této Smlouvy ke Zboží dodávanému na základě objednávky;
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny objednávky bez DPH vypočtené podle odst.
3.1 teto Smlouvy za každý započatý den, kdy Kupujícímu nebudou poskytnuta všechna
práva duševního vlastnictví dle odst. 2.3 této Smlouvy ke Zboží dodávanému na základě
objednávky;
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny objednávky bez DPH vypočtené podle odst.
3.1 této Smlouvy za každý započatý den, kdy ke Zboží dodávanému na základě
objednávky nebude plně vyhovovat právním předpisům a technickým normám
aplikovatelným na něj v České republice (a to bez ohledu na původce takového
předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva EU) dle odst. 2.4 této Smlouvy;
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny vadného kusu Zboží bez DPH v případě, že
Prodávající nedodrží lhůtu pro dodání nového či opraveného Zboží v rámci záruky za
jakost podle odst. 5.5 písm. b) této Smlouvy, za každý 'ednotlivý kus Zboží, u kterého se
Prodávající dostal do prodlení a za každýjednotlivý případ porušení;
smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč za každou započatou hodinu prodlení v rámci
poskytnutí technické podpory ve lhůtách podle odst. 5.5 písm. :) této Smlouvy.

Prodávající má nárok na zaplacení úroku z prodlenív zákonné výši 1 fakturovaná částky za každý
započatý den prodlení s její splatností dle této Smlouvy.

Smluvní pokutu a úrok z prodlení mohou Smluvní strany uplatnit pro každý jednotlivý případ
porušeníSmlouvy,

UKONČENÍ SMLOUVY
Smlouva může být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních stran nebo
písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran. Odstoupit od této Smlouvy
může Prodávající pouze za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a touto Smlouvou,

Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy vsouladu sust. & 2001 Občanského zákoníku v
následujících případech:

Prodávající porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. 5 2002 Občanského
zákoníku,
Prodávajícíje v prodlení s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb po dobu delší než
30 kalendářních dnů a Kupující Prodávajícího na toto prodlení včetně možnosti
uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň
jednou písemně upozornil,
Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Prodávajícího pro plnění
předmětu této Smlouvy nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo
nesplňuje čí přestal splňovat deklarované kvalifikační předpoklady stanovené v
zadávací dokumentaci,
probíhá insolvenční řízenís Prodávajícím; nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože
majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenč ího řízení, nebo
konkurs byl zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující,
Prodávajícije v likvidacI, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
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. v dalších případech výslovně stanovených zákonem nebo touto Smlouvou.

Prodávajícíje oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

' Kupujicí porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení 52002
Občanského zákoníku,

' Kupujícíje v prodlenís úhradou Faktury za dodaný předmět Smlouvy po dobu delší než
60 kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla
Kupujícím vrácena Prodávajícímu jako vadná a Prodávající Kupujícího za dobu prodlení
na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil,

- v dalších případech výslovně stanovených zákonem nebo touto Smlouvou.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V
důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od samotného počátku (ex tunc),
: přihlédnutím k ustanovení 5 2004 Občanského zákoníku.

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody,
smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v
registru smluv.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro
řádně plnění svých závazků.

Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu 0 veškerých skutečnostech,
které budou, jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

Smluvní strany se budou navzájem informovat o každé organizační změně (např. změna tel. čisel,
změna adresy, bankovního spojení atd.) bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany jsou povmny plnit sve' závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých
peněžních závazků.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se budou vztahovat ke Smlouvě, nebo která
mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a prokazatelně
doručena druhé Smluvní straně na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebude-li stanoveno nebo
mezi Smluvními stranami písemně dohodnutojinak.

Prodávající podpisem této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím,že:

. se podpisem této Smlouvy stává v souladu s & 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;

' tato Smlouva bude v anonymizovaném znění včetně jejich příloh a změn (bez
okomentované technické specifikace a položkového rozpočtu) uveřejněna
vínformačním systému registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o registru smluv“); uveřejnění Smlouvy
v registru smluv zajistí Kupující;

. poskytnuté osobní údaje uvedené v této Smlouvě jsou poskytnuty dobrovolně
a Kupujícíje oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této Smlouvě
za podmínek dle zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a za podmínek dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob



Rámcová kupní smlouva

vsouvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

11.7 Závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí zejména Občanským zákoníkem.

11.8 Jestliže některá ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím
dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvnístrany se zavazují neplatné ustanovení nahradit
platným ustanovením, které se co možná nejvíce bude blížit hospodářskému účelu neplatného
ustanovení. Jestliže Smlouva bude mít právní mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní
Smluvní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu
Smlouvy,

11.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v informačním systému registru smluv.

11.10 V návaznosti na výše ujednané Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
svýjimkou Příloh č. 1 a 4 nepovažují ani za obchodnítajemství ani za důvěrné mformace a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv omezení či podmínek.

11.11 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva představuje dohodu o všech podstatných stávajících
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by si
Smluvní strany ujednaly.

1112 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti odpovědných zástupců obou Smluvních
stran, platí, že nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše sjakoukoli změnou či
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či

odchylku nebo dodatek následně schválí.

11.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Kupující
obdrží dvě (2) a Prodávajícíjedno (1) vyhotovení,

11.14 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle,
Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých
odpovědných zástupců.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Předpokládaný harmonogram dodávek
Příloha č.3: Vzor objednávky
Příloha č.4: Cena (položkový rozpočet)
Příloha č. 5: Vzor Předávacího protokolu

V Praze dne 12. října 2020 v Praze dne

Digitálně podepsal Ing.Jan Digitálně Podepsal
Ing.Jan Paroubek Ing, Jaroslav Ing.Jaroslav Barták

Datum: 2020 mu 17.015; ' Datum: zozo.1o.14
Pa rOUbek +nz'co' Ba rtak 11:19:45 +02'oo*

Ing.Jan Paroubek lng. Jaroslav Barták
pověřený řízením státního podniku předseda představenstva
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