
KUPNÍ SMLOUVA
Č. KRPE-71517/ČJ-2020-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
na základě rámcové dohody č. j. MV-39626-51/OSM-2019

(dále také ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto
znění:

I. Smluvní strany

1. KupujÍcÍ

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
lČ: 72050250
DIČ: CZ72050250

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,kupující")

2. prodávajÍcÍ

název: XANADU a.s.
sIdlo: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
lČ: 14498138
DIČ: CZ14498138
zastoupený:
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 1044153003/2700
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555

(dále jen ,,prodávajícř')

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávající zavazuje k dodání zboží, specifikovaného
v článku Il. této smlouvy, do místa plněnh'dodání a v termínech plnění podle ČI. Ill. této
smlouvy a kupujÍcÍ se zavazuje k převzetí zboží a zaplacení kupní ceny v souladu s ČI. lV.
této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

l



Il. Předmět plněni smlouvy a jeho specifikace

1. Předmětem plnění této smlouvy k veřejné zakázce s názvem ,,Dodávka výpočetní techniky
dle RD 2020 - 2." je závazek prodávajÍcÍho odevzdat kupujíchnu věc, která je předmětem
koupě, ve specifikaci, množství, jakosti, provedeni a ceně stanovené touto smlouvou (dále
také ,,zboží"), včetně dopravy zboží do místa dodání a jiných nákladů a poplatků spojených
s realizací dodávky, a závazek kupujÍcÍho toto zboží převzít a zaplatit prodávajIcímu kupní
cenu.

2. Požadované zboží a jeho množství jsou uvedeny v Příloze Kupní smlouvy č. KRPE-71517/ČJ-
2020-1700VZ ,,Specifikace a rozpis cen zboží", která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Technická specifikace zboží, jakost a provedení jsou dány Rámcovou dohodou na dodávky
výpočetní techniky na rok 2019 a 2020 č. j. MV-39626-51/OSM-2019 (dále jen ,,rámcová
dohoda"). Zboží musí splňovat specifikaci, technické parametry, podmínky a požadavky tak,
jak je uvedeno v Článku 8 rámcové dohody a v Příloze č. 2 rámcové dohody.

4. Zboží musí být nové, plně funkční, z aktuálni a oficiální distribuce pro Českou republiku.

Ill. Místo, termín a způsob plnění

1. Místo plnění:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

2. Místo dodání:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

3. Termín dodání: do 30 kalendářních dnů od uzavřeni smlouvy.

4. Konkrétní termín dodání zboží si prodávající a kupujÍcÍ vzájemně upřesní cca 3 pracovní dny
před jeho uskutečněním. Zboží bude dodáno v pracovní den v době od 8,00 do 15,00 hodin.

5. Při předání zboží předloží prodávající kupujÍcÍmu dokumentaci v souladu s Článkem 9 rámcové
dohody (dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařÍzení:
seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze,
množstvím licenci, typem licenčního omezení (například zda se jedná o jednotlivé nebo s/t'Ové
licence, freeware, multilicence omezené j neomezené, v případě OEM, ke které V7)
a množstvím dodaných originálnIch instalačních médií, na kterých je dodáván; ke každému
zařízení — samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k
obsluze v českém jazyce, bez nichž nelze zboží převzít; kompletní dokumentaci k dodávané
VT, kterou je kupujIcí povinen převzít; případně další).

6. Na dodacím listu ve dvou vyhotoveních obě smluvní strany potvrdí, že zboží v dodávce
odpovídá požadovanému množství a kvalitě, přičemž jedno vyhotoveni obdrží kupujÍcÍ a jedno
vyhotovení prodávajÍcÍ. Tím je zboží považováno za dodané.

lV. Kupní cena
1. Kupní cena je stanovena na základě cenové nabídky prodávajĹcÍho, podané v souladu Článkem

11 rámcové dohody.
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2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajÍcÍho na dodávku zboží (doprava do místa
dodání, autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci, dalších náklady souvisejIcích
s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedené).

3. Jednotkové ceny jednotlivých položek předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze Kupní smlouvy č.
KRPE-71517/ČJ-2020-1700VZ ,,Specifikace a rozpis cen zboží".

4. Celková kupní cena za předmět plnění této smlouvy činí:

cena bez DPH............1 269 000,00 KČ

DPH 21 % 266 490,00 Kč

cena včetně DPH.........1 535 490,00 Kč

5. Uvedená kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, která může být měněna jen v případě změny
sazby DPH.

V. Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícIm a podpisem
dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plněni. jedno vyhotovení dodacího listu
zůstane kupujíchnu a druhé vyhotoveni bude předáno prodávajicknu.

2. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží
používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řIdí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI. Technické dodací podmínky

1. prodávajÍcÍ zabezpečí veškeré zboží, které je předmětem plnění této smlouvy, k přepravě
takovým způsobem, který je pro takové zboží v obchodním styku obvyklý, aby nedošlo k jeho
poškození.

VIl. Platební a obchodní podmínky
1. Platební podmínky jsou stanoveny ČI. 12. rámcové dohody.

2. Součástí faktury - daňového dokladu bude kopie dodacího listu.

3. Faktura - daňový doklad musí obsahovat

- veškeré náležitosti a údaje v souladu s platnými právními předpisy,
- číslo této smlouvy KRPE-71517/ČJ-2020-1700VZ,
- čísĺo rámcové dohody MV-39626-51/OSM-2019.

4. Prodávající fakturu vystaví do 5 pracovních dnů po řádném předánUpřevzeti dodávky, se
splatnosti do 30 dnů od doručeni na adresu sídla kupujÍcÍho.

5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.
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6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se
kupujÍcÍ nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané hodnoty"), a
proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a
násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

VIII. Vady, odstoupeni od smlouvy
1. V případě zjištění vad se smluvní strany řídí Článkem 10 rámcové dohody.

2. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy dle odst. 10.3 rámcové dohody.

3. KupujÍcÍ je též oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nedodá předmět plněni
ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po sjednaném řádném termínu dodání a dále jestliže byl na
majetek prodávajÍcÍho vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.

lX. Servisní a záruční podmínky
1. Servisní a záruční podmínky a práce k odstraněni vad se řídí Článkem 13 rámcové dohody.

2. Na dodané zboží je poskytnuta standardní záruka v délce minimálně 24 měsíců.

X. Sankce
1. V případě uplatnění sankcí budou smluvní strany postupovat v souladu s Článkem 14. rámcové

dohody.

XI. Komunikace smluvních stran, řešení sporů

1. Komunikace smluvních stran probíhá dle ČI. 15 rámcové dohody.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízenI.

X1LOstatní ujednání

1. prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očÍs|ovanými dodatky,
odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od kupujÍcÍho a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujícIho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
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jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace
vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

6. prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru
smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejněni smlouvy v registru
smluv doručeno elektronicky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva je uzavřená na základě Rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky
na rok 2019 a 2020 č. j. MV-39626-51/OSM-2019 a řídí se právním řádem České republiky,
zejména přís|ušnýmj ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany prohlašujI, že smlouvu uzavÍrajÍ na základě jejich pravé a svobodné vůle a že
jsou jim všechna její ustanovení jasná a srozumitelná.

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

XV. Přílohy

1. Příloha Kupní smlouvy č. KRPE-71517/ČJ-2020-1700VZ ,,Specifikace a rozpis cen zboží" je
nedIlnou součásti této smlouvy.

KupujÍcÍ prodávajÍcÍ

5



Příloha Kupní smlouvy č. KRPE-71517/ČJ-2020-1700VZ

Dodávka výpočetní techniky dle RD 2020 - 2.

Specifikace a rozpis cen zboží

Číslo Cena v Kč bez DPH Cena v Kč celkem Cena v Kč celkem
položky Zboží Typ, značka zboží Počet ks DPH 21% v Kčza 1 ks bez DPH včetně DPH

1. Notebook NB-12 hp EliteBook 835 G7 15 400,00 15 231 000,00 48 510,00 279 510,00

2. Notebook NB-15-C HP EliteBook 855 G7 16 220,00 60 973 200,00 204 372,00 1 177 572,00

3. Port replikátor - USB C HP USB-C Dock G5 2 160,00 30 64 800,00 13 608,00 78 408,00

Celkem 1 269 000,00 266 490,00 1 535 490,00

Kupující prodávající


