
Kupní smlouva
Č. KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující
název:
sIdlo:
zastoupený:
1Č·
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:

(dále jen ,,kupujícř')

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
72050250
CZ72050250
ČNB
11234881/0710

2. prodávajícŕ
název: ADD distribution s.r.o.
sídlo: Vančurovo nám.309/11, Hradec Králové 50002
zastoupený:
IČ: 25939408
DIČ: CZ25939408
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-2018410277/0100
kontaktní osoba:
tel., e-mail:
zapsán OR., vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 16199

(dále jen ,,prodávajícI")

uzavÍrajÍ tuto smlouvu, kterou se prodávajÍcÍ zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku
ll. této smlouvy, do místa plnění podle ČI. Ill. této smlouvy a kupujIcí se zavazuje k převzetí zboží a
zaplaceni kupní ceny v souladu s ČI. lV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem ,,Dodávka aktivních
sít'ových prvků - 2." je závazek prodávajÍcÍho odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem
koupě, a to ve specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně stanovené touto smlouvou (dále
také ,,zboží"), včetně obalu a dopravy zboží do místa dodání a závazek kupujĹcÍho toto zboží
převzít a zaplatit prodávajÍcÍmu kupní cenu.

2. Předmětem plnění smlouvy je dodávka aktivních sít'ových prvků - switchů 24p a SFP modulů.
Konkrétni specifikace zboží a jeho požadované množství jsou uvedeny v Příloze Kupní
smlouvy č. KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ - Specifikace a rozpis cen zboží.
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3. Zboží musí být nové, v odpovídajÍcÍ kvalitě, pině funkční, z aktuálni a oficiá|nj distribuce pro
Českou republiku a se servisní sítí na území české republiky.

III. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží nejpozději do 29.12.2020.

2. Místo plnění a místo dodáni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti
2516, 530 48 Pardubice.

3. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě dodáni nese prodávajÍcÍ.

4. Dodavatel opatří zboží pro přepravu takovým způsobem, který je pro dodávané zboží v
obchodním styku obvyklý, aby nedošlo k jeho poškození.

5. Předání a převzetí předmětu plněni bude prokázáno datovaným dodacím listem se specifikaci
dodávky, podepsaným zástupci obou smluvních stran a potvrzujÍcÍm řádnou realizaci předmětu
plnění. Dodací list bude přílohou faktury.

6. Spolu s dodacím listem prodávajÍcÍ předá kupujícknu všechny doklady, které se k předmětu
plnění vztahují a které jsou potřebné k jeho převzetí a užívánÍ.

lV. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plněni je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávajÍcÍ
předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Celková cena za celý předmět plnění činí:

cena bez DPH 673 992,00 Kč

DPH sazba 21 % 141 538,32 Kč

cena včetně DPH 815 530,32 KČ

3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky zboží včetně nákladů na
dopravu zboží do místa dodáni a musí být v souladu s cenami v Příloze Kupní smlouvy č.
KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ - Specifikace a rozpis cen zboží.

4. Kupní cena uvedená v tomto článku v odst. 2. a jednotkové ceny uvedené v Příloze Kupní
smlouvy č. KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ - Specifikace a rozpis cen zboží jsou cenami
nejvýše přípustnými a konečnými.

5. prodávajÍcÍ se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu předmětu plněni mimo oko|ností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této
smlouvy.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plněni, budou
dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.

7. Obě smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XIII. odst. 1 této smlouvy.
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V. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. KupujícI nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení sjednané kupní ceny.

2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujÍcÍho převzetím zboží od prodávajÍcÍho.

3. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupujÍcÍ povinen převzít a převzetí
prodávajÍcÍmu potvrdit.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vystavenou fakturu prodávajÍcÍ doručí na adresu sídla kupujícího. Faktura může být doručena
současně s dodáním zboží.

2. Součástí faktury musí být dodací list se specifikaci dodávky podepsaný zástupci obou
smluvních stran, který bude potvrzovat, že zboží bylo kupujíchnu předáno ve sjednaném
místě, v požadovaném množství a kvalitě.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních norem a musí
uvádět číslo této smlouvy KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ.

4. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data jejího doručení kupujícímu. Kupující není v
prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti.

5. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za proplacenou
okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

6. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené)
faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručeni kupujíchnu.

7. Veškeré cenové údaje budou uváděny v KČ.

8. Zálohové platby nebudou poskytovateli poskytovány.

VIl. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající odevzdá kupujíchnu předmět plnění smlouvy v ujednaném množství, jakosti a
provedeni.

2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupujÍcÍ právo uplatnit vůči
prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 (resp. § 2161 až 2174) zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

3. prodávajÍcÍ je povinen dodat předmět plněni se zárukou za jakost v délce trvání minimálně 24
měsíců od data dodání zboží.

4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajícI.

5. Reklamaci vad během záruční lhůty uplatňuje kupujícI u prodávajÍcÍho písemně bez
zbytečného odkladu.
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6. Lhůta pro vyřízenI reklamace činí 30 dnů po jejím doručení prodávajichnu.

VIII. SANKCE

1. KupujÍcÍ je oprávněn účtovat prodávajíchnu smluvní pokutu za nedodržení termínu splnění
dodávky ve výši 0,2 % z její ceny a to za každý započatý den prodlení a to i v případě
nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží.

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

4. KupujÍcÍ je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností
prodávajÍcÍho vznikla škoda.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho řádně dodat zboží.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Smluvní strany odpovÍdají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.

2. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku
vady zboží v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 2939 a nás|edujÍcÍch zákona č.
89/20012 Sb., občanský zákoník. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku
vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujÍcÍho za takto vzniklou škodu a náhrada škody
bude kupujíchn poškozenému poskytnuta, prodávajÍcÍ takto poskytnutou náhradu kupujíchnu
plně uhradí.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušeni smlouvy a v souladu
s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, s uvedením důvodu.

3. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) nedodání zboží prodávajíchn ani do 15 dnů po uplynutí posledního možného termínu dodání,
b) neproplacení faktury kupujÍcÍm ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
c) nesplnění kvantitativních a kvalitativnIch smluvních podmínek prodávajÍcÍm.

4. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajIcího probíhá insolvenčnI řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
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b) insolvenčnI návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řízení,

c) prodávajÍcÍ vstoupil do likvidace.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména přIsIušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

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

XII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujichn či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřIstupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. ProdávajIcí je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se
budou podílet na dodáni zboží kupujícímu dle této smlouvy. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by
povinnost porušil sám.

3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod.
se za změnu smlouvy nepovažují.

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

3. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v ČI. l. této smlouvy.

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

5. prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit práva a
povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
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6. ProdávajÍcÍ souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní
smlouvě.

XIV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

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 v registru smluv
doručeno elektronicky.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva může být uzavřena bud' elektronicky, nebo v listinné podobě. Je-li tato smlouva
uzavřena v listinné podobě s vIastnoručnImi podpisy, pak je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s platností originálu, z nichž jeden obdrží prodávajÍcÍ a jeden kupujÍcÍ.

2. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ svobodně a vážně, považují obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

XVI. PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha Kupní smlouvy č. KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ - Specifikace a rozpis cen zboží.

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne

KupujÍcÍ Prodávající
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Příloha Kupní smlouvy č. KRPE-88382/ČJ-2020-1700VZ

Specifikace a rozpis cen zboží
Dodávka aktivních sIt'ových prvků -2.

, Cena v Kč Cena v Kč Cena v KČ za Cena v KČ zaZboží Specifikace zboží - požadované rMnimálnf parametry Skutečné údaje a parametry MJ Počet VyčísjenĹ DPH .- za 1 MJ za 1 MJ předmět plněni 21% v Kč předmět plněnídodávaného zboží MJ bez DPH s DPH celkem bez DPH celkem $ DPH

výrobce: Cisco
Typ: C9200L-24P-4G-E
Provedeni Rack 19" ANO
Typ přepínače manageovatelný přes konzolu ANO

Podpora MIB ano ANO
Počet portů 24 x 100/1000, vše s POE 24 x 10/100/1000 (POE")

SFP porty ano, min. 2x 4 x Gigabit SFP (uplink)
Switch 24p Maximálni kapacita POE 370W 370W ks 24 27 327,00 33 065,67 655 848,00 137 728,08 793 576,08

Automatická detekce 10/100 ano ANO
PIně duplexní režim ano ANO
Management přes web ano ANO
Podpora VI-AN ano, 255 ANO,4096
OdS ano ANO
Napájení 23ov/50hz ANO
Protokol COP ANO
výrobce: oem

Typ. GLC-T OEM

SFP modul sfp ľneta|ický modul ano ANO
ks 48 378,00 457,38 18 144,00 3 810,24 21 954,24

Přenosová rychlost 100/1000 Mbit ANO
Rozhraní RJ-45 ANO
Kompatibilita CĹSCO koŕnpatibi|ní ANO

, CELKEM 673 992,00 141 538,32 815 530,32
,, . ,

V PardubicÍch dne V Hradci Králové dne


