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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni

(dále jen „smlouva ")

Nákup kopírovacích strojů

Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44. 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora
zastoupené ve věcech technických Bc. Petrem Jorgem.MBA pověřeným vedoucím odděleni
ICT
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

(dále jen jako „kupující")

a

VDC kancelářská technika s.r.o.
zapsaný: v OR u MS v Praze pod C 54341
se sídlem: Ústecká 1182/42a Praha 8. 184 00
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ: 256 07 201
DIČ: CZ 256 07 201
bankovní spojení:
č. ú.:

Kontaktní osoba: Vladimír Budka
Email:
Telefon:
(dále jen „prodávající")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každý samostatné jako .smluvní strana")

Preambule

Tuto smlouvu uzavírá kupující jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Nákup kopírovacích strojů" (dále jen „veřejná zakázka") s prodávajícím jako vybraným
dodavatelem ve věci předmětné veřejné zakázky. Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce, včetně podle ní prodávajícím doložených příloh a nabídky, logicky doplňuje smlouvu a je
nepostradatelnou pomůckou zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení
smlouvy. Prodávající tak výslovně prohlašuje, že respektuje veškeré zadávací podmínky
kupujícího stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nečiní k nim žádné výhrady.

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě popsaný
v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „Předmět koupě") a umožní nabýt kupujícímu k Předmětu
koupě vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu dle čl. III. smlouvy.



2. Technická specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její
nedílnou součástí a obsahově odpovídá technické specifikaci předmětu koupě, kterou
prodávající vložil do jeho nabídky podané v rámci veřejné zakázky.

II. Místo a doba plněni

1. Místem odevzdání Předmětu koupě je sídlo kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě na vlastní náklady nejpozději do
30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn dodat Předmětu koupě i po částech;
v úplnosti však musí být celý Předmět koupě dodán kupujícímu nejpozději ve Ihútě uvedené
v odst. 2 tohoto článku, tj. do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s každou položkou Předmětu koupě
veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání dodané věci - technické listy, návody k užívání,
záruční listy apod.

5. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu, a to dílčím
předání Předmětu koupě, bude sepsán protokol o převzetí věci ve dvojím vyhotovení a každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za celý Předmět koupě dle č. I. smlouvy, resp. po
jeho řádném předání, sjednanou kupní cenu ve výši 89 880,- Kč bez DPH, 18 875,- Kč
DPH (21%), 108 755,- Kč včetně DPH (dále jen „celková cena“).

2. Cena za jednotlivé položky Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 2 smlouvy.
3. Celková cena je konečná a zahrnuje záruku za jakost a veškeré další náklady prodávajícího
související s odevzdáním zboží (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).

4. Faktura - daňový doklad vystavený prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu vč. označení příslušné smlouvy a čísla alokace finančních prostředků
kupujícího (dále jen „faktura”).

5. Splatnost je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktury prodávajícím, a to za předpokladu
jejího doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo kupujícího, do tří dnů od data vystavení.

6. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění, nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo
bude-li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle smlouvy, je kupující oprávněn fakturu
prodávajícímu vrátit s pokyny kjejí opravě. V takovém případě splatnost faktury nezačala
běžet a splatnost nové opravné faktury počne běžet od samého počátku až prvním dnem
jejího doručení kupujícímu.

IV. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
nazvaným „dodatek ke smlouvě".

2. Zástupce kupujícího:

Petr Jorg, e-mail:

3. Zástupce prodávajícího:



Vladimír Budka e-mail:

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání,
je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové změně. Řádným
doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této
smlouvě.

V. Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží, které je Předmětem koupě, je nové, nepoužívané a
odpovídá platným právním předpisům, českým technickým normám (ČSN), dokumentaci
výrobce ke zboží a má platné prohlášení o shodě. Prodávající prohlašuje, že zboží není
zatíženo žádnými právy třetích osob.

2. Prodávající poskytuje na zboží, které tvoří Předmět koupě záruku za jakost v délce
odpovídající požadavkům kupujícího v zadávacích podmínkách veřejné zakázky,
předcházející uzavření této smlouvy a současně je konkrétní záruční lhůta uvedena u každého
jednotlivého typu zboří tvořícího Předmět koupě na dodacím listu ktotmuto zboží. Záruční
doba počíná běžet okamžikem odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se
prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému
obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto
smlouvou vymezené popř. obvyklé.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující je povinen předávat prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje, které má
kupující a které jsou nutné k tomu, aby prodávajícímohl poskytovat plnění.

2. Kupující má právo na úplné a včasné plnění ze strany prodávajícího v souladu s touto
smlouvou.

3. Prodávající je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto smlouvou. Dále je povinen nejednat
v rozporu s oprávněnými zájmy kupujícího a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo
kupujícího jakýmkoliv způsobem poškodit.

4. Prodávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, které
jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou k prodávajícímu
ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto smlouvou. Poruší-li taková osoba jakékoliv
ustanovení této smlouvy, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám prodávající.

VII. Smluvní sankční podmínky

1. Bude - li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží nebo s vyřízením reklamace, je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý
(i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu
případné škody.



2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat
na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i
započatý) den prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty

Vlil. Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je nový a bez jakýchkoli vad a poškození.
2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nebudou k okamžiku dodání váznout žádné

závazky, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon vlastnického
práva kupujícího.

3. Kupující podle možnosti prohlédne Předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody
na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží
kupující 1 stejnopis prodávající.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na
základě své pravé, vážné a svobodné vůli, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších
předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství
ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a
dodatků.

6. Prodávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je ve smyslu Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a
shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem realizace této smlouvy. Kupující se
zavazuje zpracovávat osobní údaje prodávajícího pouze k účelu danému touto smlouvou, bez
využití jiného zpracovatele údajů. Prodávající prohlašuje, že si je vědom všech svých
zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto
smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
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Příloha č.1 - Technická specifikace Předmětu koupě
1 ks A4 Multifunkční barevné laserové zařízení

Rychlost tisku: 25str,/min. (A4
Rychlost kopírování: jednostranně) 25 str./min. A4
Panel 10.1" barevný dotekový a sklopný
Typ tisku barevný laserový tisk
Paměť: min. 3GB
Pevný disk: min. 320GB (250GB pro uživ. data)
Rozlišení tisku: 1200 x 1200 DPI
Oboustranný tisk: automatický
Vzdálené webové uživatelské rozhraní
Jazyk: UFRII a PCL6, PS
Funkce odesílání do email, soubor ve formátu PDF (OCR)'
Typ skeneru: plochá jednotka a automatický ; T

oboustranný podavač dokumentů

(DADF) VuS

o Zásobník papíru: min. 250 listu a víceúčelový
zásobník s kapacitou na 100 listů

o Obsluha: toner musí zvládnout vyměnit běžný
uživatel (otevřít zařízeni, vysunout

toner a zasunout nový)

o Pracovní zatížení: bez omezení
o Tiskové prostředí: podporující tisk z terminálového

prostředí Citrix. OS Windows 7 a

vyšší

o Typ rozhraní: min 1x USB 2.0. min. 1x USB 3.0
LAN min. 10QQBase-T

1 ks A3 Multifunkční barevné laserové zařízení
O Rychlost tisku: 25str,/min. (A4 jednostranně)
O Rychlost kopírováni: 25 str./min. A4
0 Panel: 10.1* barevný dotekový a sklopný
o Typ tisku barevný laserový tisk
0 Paměť: min. 3GB
o Pevný disk: min. 320GB (250GB pro uživ. data)
o Rozlišení tisku: 1200 x 1200 DPI
o Oboustranný tisk: automatický
o Vzdálené webové uživatelské rozhraní
o Jazyk: UFRII a PCL6, PS
o Funkce odesílání do: email, soubor ve formátu PDF (OCR)
o Typ skeneru: plochá jednotka a automatický

oboustranný podavač dokumentů

(DADF)

Zásobník papíru: min. 2x na 550 listů a víceúčelový
zásobník s kapacitou na 100 listů

možnost sešívání + ECO sešívání

Příloha č.1 - Technická specifikace Předmětu koupě 
1 ks A4 Multifunkční barevné laserové zařízení

Rychlost tisku: 
Rychlost kopírování: 
Panel 
Typ tisku 
Paměť:
Pevný disk: 
Rozlišení tisku: 
Oboustranný tisk:

25str,/min. (A4 
jednostranně) 25 str./min. A4

10.1" barevný dotekový a sklopný 
barevný laserový tisk 
min. 3GB

min. 320GB (250GB pro uživ. data)
1200 x 1200 DPI 

automatický
Vzdálené webové uživatelské rozhraní
Jazyk: UFRII a PCL6, PS
Funkce odesílání do email, soubor ve formátu PDF (OCR)'
Typ skeneru: plochá jednotka a automatický ; T

oboustranný podavač dokumentů

V
uS

o Zásobník papíru:

o Obsluha:

(DADF)

min. 250 listu a víceúčelový 
zásobník s kapacitou na 100 listů
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o Tiskové prostředí: podporující tisk z terminálového 

prostředí Citrix. OS Windows 7 a

vyšší

o Typ rozhraní: min 1x USB 2.0. min. 1x USB 3.0 
LAN min. 10QQBase-T

1 ks A3 Multifunkční barevné laserové zařízení
O Rychlost tisku: 25str,/min. (A4 jednostranně)
O Rychlost kopírováni: 25 str./min. A4
0 Panel: 10.1* barevný dotekový a sklopný
o Typ tisku barevný laserový tisk
0 Paměť: min. 3GB
o Pevný disk: min. 320GB (250GB pro uživ. data)
o Rozlišení tisku: 1200 x 1200 DPI
o Oboustranný tisk: automatický
o Vzdálené webové uživatelské rozhraní
o Jazyk: UFRII a PCL6, PS
o Funkce odesílání do: email, soubor ve formátu PDF (OCR)
o Typ skeneru: plochá jednotka a automatický

Zásobník papíru:

oboustranný podavač dokumentů 

(DADF)

min. 2x na 550 listů a víceúčelový 
zásobník s kapacitou na 100 listů

možnost sešívání + ECO sešívání



o Obsluha: .

o Pracovní zatížení 
o Tiskové prostředí

o Typ rozhraní:

toner musí zvládnout vyměnit běžný 
uživatel (otevřít zařízení, vysunout

toner a zasunout nový)

bez omezení
podporující tisk z terminálového 

prostředí Citrix, OS Windows 7 a

vyšší

min. 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.0 
LAN min. 1000Base-T

Nově pořizovaná zařízeni budou zařazeny do platné servisní materiálové smlouvy 
2020/1668/ICT.

Dodávaná zařízení nebudou obsahovat spotřební materiál.

Záruka na zařízení bude 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu.

Příloha č.2 Rozčlenění kupní ceny

1 ks A3 Multifunkční barevné laserové zařízení 
cena bez DPH 58 080,- Kč 
cena s DPH 70 277,- Kč

1 ks A4 Multifunkční barevné laserové zařízení 
cena bez DPH 31 800,- Kč 
cena s DPH 38478,- Kč


