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Kupní smlouva
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „NOZ“)
  číslo smlouvy Kupujícího:     
číslo smlouvy Prodávajícího: 21SMKS0100000011

I. 
Smluvní strany
1.1.   Kupující:
Obchodní firma/název:
České vysoké učení technické v Praze
Sídlo:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
Zastoupena:
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 
prorektorka pro výstavbu
Právní forma:
Veřejná vysoká škola
IČO:
68407700
DIČ:
CZ68407700
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxx
 
  (dále jen „Kupující“) na straně jedné
  a
1.2.   Prodávající:
Obchodní firma/název:
Networksys a.s.
Sídlo:
Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5
Zastoupený:
Ing. Janem Šípem, prokuristou
IČO:
26178109
DIČ:
CZ26178109
Bankovní spojení
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
xxxxxxxxxxxxxxxx
 
  zapsaný v obchodním rejstříku městským soudem v Praze oddíl B vložka 6563
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 
(společně dále také jako „smluvní strany“)

UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU
II.
Předmět Smlouvy
2.1 Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu Zboží, jehož přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy za ceny, které jsou uvedeny v Příloze č.2 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
2.2 Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za Zboží.
2.3 Součástí dodání Zboží je doprava, instalační a montážní práce, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky v českém nebo anglickém jazyce, a to minimálně v elektronické podobě.
2.4 Součástí dodání Zboží je instalace a konfigurace celého systému se zajištěním přístupu na internet prostřednictvím veřejných adres jak protokolem IPv4, tak i IPv6. U této konfigurace požaduje Kupující konfiguraci všech bezpečnostních pravidel. Rstp edge, bpdu-guard, storm control, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, IP-source-guard, IPv6-source-guard, ARP inspection,Neighbor discovery inspection, RA guard, Mac-limit 1+1 (pokud není telefon tak nesmí jít připojit 2 zařízení), Voice vlan (přidělena pres mac-radius), Access vlan (přidělena pres mac-radius), Dynamic acl via radius, IGMP-snooping, MLD-snooping, Dot1x mac-radius s radius failover (radius server redundance). Firewall bude zajišťovat NAT pro vnitřní síť a součástí dodávky je jeho základní konfigurace systémem activ-activ.
2.5 Prodávající je povinen dodat a nainstalovat Zboží do místa plnění.
2.6 Prodávající se zavazuje poskytovat bezplatné konzultace týkající se předmětu plnění této smlouvy administrátorům, a to formou přítomnosti kompetentní osoby Prodávajícího určené v místě dodání Zboží a to ve frekvenci a rozsahu maximálně 1 člověkodne za kvartál po dobu plnění smlouvy. Kvartálem se rozumí čtvrtina roku, přičemž počátek kvartálů je stanoven na 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října příslušného kalendářního roku. Při nevyužití bezplatných konzultací Kupujícím se konzultace převádějí do dalšího období.
III.
Doba a místo plnění
3.1 Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. II. této Smlouvy nejpozději do čtyř měsíců po podpisu této Smlouvy. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v čl. II. této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním Zboží, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy (materiální i nemateriální). Uhradit smluvní pokutu je Prodávající (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Kupujícího na náhradu újmy (materiální i nemateriální).
3.2 Kupující je oprávněn odepřít převzetí Zboží v případě, že toto vykazuje vady.
3.3 Dnem předání/převzetí Zboží smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Nebezpečí škody na Zboží nese až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího Prodávající.
3.4 Místem plnění je České vysoké učení technické v Praze, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
IV.
Smluvní cena a platební podmínky
4.1 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží sjednanou kupní cenu ve výši 5 438 172,00 Kč bez DPH, DPH činí 21 %, výše DPH činí 1 142 016,12 Kč, kupní cena včetně DPH činí 6 580 188,12 Kč.
4.2 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností dle této Smlouvy.
4.3 Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
4.4 Smluvní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Smluvní cena bude Prodávajícím fakturována neprodleně po předání/převzetí Zboží dle čl. 3.1 této Smlouvy.
4.5 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 NOZ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.
4.6 Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
4.7 Smluvní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost uhradit smluvní cenu bude Kupujícím splněna v okamžiku odepsání finanční částky z účtu Kupujícího.
4.8 Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.
4.9 V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
4.10 Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávající, proti fakturované kupní ceně.    
V.
Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Prodávající je povinen dodat předmět plnění za podmínek dle této Smlouvy a předmět plnění musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této Smlouvy a musí být bez jakýchkoliv vad.
5.2 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
5.3 Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
5.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
5.5 Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a to po dobu deseti let.
5.6 Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě podle pokynů Kupujícího.
5.7 Prodávající je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Stejné podmínky je Prodávající povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit do 3 dnů od vyžádání Kupujícího.
5.8 Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
5.9 Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
5.10 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5.11 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                         o registru smluv, které zajistí Kupující; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
 
VI.
Záruka za jakost
6.1 Prodávající poskytuje na zařízení rozšířenou servisní podporu po dobu 60 měsíců od podpisu předávacího protokolu (po dokončení montážních a instalačních prací souvisejících s dodávaným Zbožím). Servisní služba poskytuje:
	výměnu vadného dílu v režimu NBD (Next Business Day)

nárok na nové verze programového vybavení v rámci zakoupené licence,
podporu technického asistenčního centra výrobce dodaného zařízení,
	bezplatnou podporu při řešení case u výrobce dodaného zařízení.

6.2 Kupující je oprávněn hlásit závady dílů a zařízení dodaných podle této smlouvy, a to telefonicky na servisní linku: 257111399 v pracovní době, popř. 605241666 mimo pracovní dobu.  Kupující je povinen poskytnout veškeré informace o případné závadě.
6.3 V databázi výrobce musí být Kupující veden jako první uživatel Zboží. Kupující požaduje originální a nová zařízení. Prodávající je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a Kupujícího (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Kupující při dodání zařízení požádá.
6.4 Prodávající je povinen při dodávce Zboží řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem, aby
v případě závady na dodaném software, kterou není Prodávající schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Kupující musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software přímo ze stránek výrobce na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.
6.5 Právo na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě, že závada vznikla připojením na síť neodpovídající ČSN, nevhodným skladováním či umístěním, neodborným zásahem či manipulací, mechanickým poškozením, v důsledku živelné pohromy, resp. aplikací zařízení v rozporu s technickými podmínkami výrobce, vše po bezvýhradném převzetí zařízení Kupujícím.

VII.
Odstoupení od smlouvy
7.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
7.2 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
	na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

na straně Prodávajícího, jestliže byť i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou
od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady;
na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
7.3 Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.
 
VIII.
Společná a závěrečná ustanovení
8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že ČVUT v Praze je povinným subjektem ohledně poskytování informací 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
8.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8.3 Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
8.4 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
8.5 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 Kupujícího a Prodávajícího.
8.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
8.7 Smluvní strany mají zájem především na smírném řešení sporu. Nebude-li možné vyřešit spor smírnou cestou, je dána příslušnost věcně a místně příslušného soudu v České republice dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 
8.8 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
8.9 Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopise.
8.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
        	Příloha č. 1 – Specifikace Zboží 
Příloha č. 2 – Cenová tabulka
8.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


  V Praze							V Praze 

   Za Kupujícího:                                                                   	Za Prodávajícího:



____________________________				______________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 				Ing. Jan Šíp
prorektorka pro výstavbu					prokurista


