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SMLOUVA O DODÁVCE LICENCÍ MICROSOFT OFFICE

Smluvní strany:

Netfox s.r.o.
právnická osoba zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116806,
se sídlem Koněvova 65/2755, Praha 3, PSČ 130 00,
IČ: 27574032, DIČ: CZ27574032,
ID DS xchpznz,
bank. spojení.: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 240563 8001/5500,
zastoupená statutárním orgánem Martinem Vašíčkem, jednatelem
(dále jen ,,prodávající")

a

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 02 j.,
ID DS 7ruiypv,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha l, pobočka 701, č.ú. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(jako ,,kupujícř')

Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem ,,Nákup 45 ks licencí Microso/i Office 2019
pro domácnosti a podnikatele CZpro potřeby zaměstnanců SUŽ MV" vedené pod sp.zn. UT-

00176/2021 uzavíraj'í výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,, občanský zákoník'),

tuto."

smlouvu o dodávce licencí Microsoft Office

ČI. I.
Předmět plnění a specifikace

1. V souladu s veřejnou zakázkou sp. zn. UT-00176/2021 (systémové číslo NEN
N006/21/V00000333) je předmětem této smlouvy povinnost prodávajícího dodat
kupujícímu ,,45 ks licencí Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ" dle níže
uvedených specifikací, podmínek, ve sjednané jakosti a množství (dále také ,,zboží" nebo
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,,předmět smlouvy") a dále povinnost kupujícího uhradit po řádném dodání zboží
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

" 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nové, dosud nepoužité zboží (nové licence, u
nichž dosud neproběhla aktivace) v provedení fyzické licence (BOX, karta apod.) určené
pro distribuci v rámci České republiky, resp. Evropské unie, a dále se zavazuje předat
kupujícímu společně se zbožím veškeré doklady, které se ke zboží vztahují a které jsou
potřebné k jeho převzetí a užívání.

ČI. II.
Kupní cena a platební podmínky

l. V souladu s výsledkem veřejné zakázky a dle nabídky ze dne 27. l. 2021 byla stanovena
kupní cena za 1 ks licence ve výši 4 943,- KČ bez DPH, tj. 5 981,03 KČ vC. DPH. Kupní
cena za celý předmět smlouvy činí 222 435,- KČ bez DPH, tj. 269 146,35 KČ s DPH (slovy:
dvě stě šedesát devět tisíc jedno sto čtyřicet Šest korun a třicet pět haléřů), při sazbě DPH
ve výši 21 %, jako cena nejvýše přípustná. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena
ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje licenční poplatky výrobce a dále veškeré
náklady spojené s dodáním zboží, zejména balné, skladování a dopravu do místa plnění.

3. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu za dodané zboží pouze na základě
oběma smluvními stranami potvrzeného dodacího listu.

4. Prodávající je povinen vystavit fakturu do pěti dnů po dodání zboží. Faktura včetně kopie
dodacího listu bude zaslána na adresu kupujícího Správa uprchlickYch zařízení Ministerstva
vnitra, P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4 nebo na e-mail kupujícího či do
datové schránky kupujícího 7ruiypv.

5. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů
včetně zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
její přílohou musí být dodací list.

6. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na
výše uvedenou fakturační adresu.

7. Prodávající je povinen vystavit a prokazatelně doručit kupujícímu fakturu v daném
kalendářním roce nejpozději do 10. 12. příslušného kalendářního roku. Bude-li faktura
doručena kupujícímu v období od 11. 12. kalendářního roku (včetně), v němž bylo zboží
dodáno, mění se splatnost takové faktury na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
kupujícímu bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

8. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí dle odst. 3 až 5. tohoto článku.
Do doby doručení opravené faktury se kupující nenachází v prodlení s placením
fakturované částky. Po doručení opravené faktury kupujícímu počíná běžet nová lhůta
splatnosti.

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

10. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží.

ČI. III.
Doba a místa plnění

l. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv.

2. Prodávající je povinen zboží dodat na adresu sídla kupujícího.
3. Zboží bude dodáno v pracovní den v době od 7:0Q hod. do 15:00 hod. po předchozí dohodě

s odpovědným zaměstnancem nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem dodání.
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Ť 4. Odpovědným zaměstnancem pro předání a převzetí zboží je na straně kupujícího: Mgr.
Pavel Veselík a na straně prodávajícího

ČI. IV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady a další podmínky smlouvy

l. Prodávající se zavazuje dodat bezvadné funkční zboží způsobilé k účelu, k němuž je
dodáváno, a v požadovaném množství. Kupující výslovně požaduje dodání nových, dosud
neinstalovaných licencí určených pro distribuci v rámci České republiky (resp. Evropské
unie).

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu, a za vady,
které se projeví v níže uvedené záruční době.

3. Zboží, které nesplní podmínky této smlouvy, je prodávající povinen na své náklady vyměnit
za zboží bez vady. Tuto povinnost má prodávající i v případě postupu podle odst. 7. tohoto
článku, pokud nebude možné odstranit reklamovanou vadu zboží v místě plnění u
kupujícího.

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží, přičemž záruční doba činí 24 měsíců.
5. V případě výskytu vady v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající

povinnost bezplatně vadu odstranit.
6. Kupující se zavazuje, že reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to

písemně nebo elektronicky, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým
způsobem se vada projevuje.

7. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady v co nejkratší technicky
možné lhůtě od uplatnění reklamace kupujícím, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení
reklamace prodávajícímu.

8. Prodávající má dále povinnost odstranit reklamovanou vadu v co nejkratší technicky možné
lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

9. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za
vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

ČI. V.
Povinnost mlČenlivosti a ochrana osobních údajů

l. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího, nezprostí-li ho kupující této povinnosti.

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji
kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen ,,nařízení") a souvisejícími vnitrostátními předpisy.

3. Prodávající bere na vědomí, že kupující jakožto správce nakládá v souvislosti s uzavíráním
smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy s jeho osobními údaji podle nařízení a
vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Kupující
zpracovává osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro
plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na
internetových stránkách www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat elektronicky na
adrese p či písemně na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.

4. Povinnost dle odst. 1 a 2 tohoto článku platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti prodávající odpovídá za škodu tímto porušením
vzniklou.
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ČI. VI.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

l. Nedodá-li prodávající zboží v termínu sjednaném v článku III. odst. l této smlouvy, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH
za každý i započatý den prodlení od marného uplynutí lhůty uvedené v ČI. III. odst. l této
smlouvy až do řádného dodání zboží, resp. plnění.

2. Kupující je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den prodlení
prodávajícího s odstraňováním vady (viz ČI. IV. odst. 7. a 8.), a to za každou jednotlivou
vadu.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
4. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok

z prodlení.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich

písemného uplatnění.
6. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,
b)prodávající neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
c) zboží neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.

7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude s úhradou kupní
ceny dle oprávněně vystavené a kupujícímu řádně doručené faktury v prodlení po dobu delší
než 60 kalendářních dnů.

8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou
doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky a nabývá účinnosti
dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude
adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem
ode dne uložení doporučeného dopisu u provozovatele poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

ČI. VII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených, avšak výslovně neupravených, se smluvní strany
řídí občanským zákoníkem.

3. Doručovacími adresami se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny
adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé
straně doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo
datovou zprávou zaslanou do datové schránky. V případě nesplnění této povinnosti se
doručovací adresou rozumí posledně uvedená adresa a na této adrese se při nepřevzetí
adresátem považuje dopis za doručený pátým dnem po jeho uložení u provozovatele
poštovních služeb.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a že tento
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže
své podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona
o registru smluv. Zveřejnění provede kupující.

7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, platnost či účinnost
ostatních ustanovení smlouvy tím zůstává nedotčena.
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8. Jakékoli z ěny této smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné formě vzestupně
číslovanýjni dodatky podepsa 'mi oběma smluvními stranami.

,,l'
V 7Ldne ..!l:.t /iS't, 2/2021

l "" \' ' ,C; f '·m

l g" 'tiM!":'p?v'r/,,' Ú) ! Martin VašíČek
ředit"a súž yý" S') jednatel

l (prodávající)

Nerfox s.u?. G)
Kcměvovq 5m755

130UC?raha3
IČO: 27574032

D!Č:CZž/SM032
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