
Kupní smlouva

č. ku pujíciho DPMo 12021 17 0 lo83, č' prodávají cího 25'l l2o21

uzavřená podle s 2079 a násl. zákona č.8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

t.

Smluvní strany

í. MERIT GROUP a.s.
Březinova 13617 ,779 00 olomouc
lČ: 646 09 995
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 1221
adresa datové schránky: x9ce6f6
zastoupený Petrem Weigelem, předsedou správní rady
(dále jen prodávajicí)

a

2. Dopravní podnik města oIomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/'í, 779 oo olomouc
lČ. 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený lng. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva a.s'

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva a.s
(dále jen kupující)

il.
Předmět smIouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy odevzdat kupujícímu Věc, která je
předmětem koupě, a umoŽnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, Že
věc převezme a zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupnícenu.

2. Prodávající je povinen spolu s věcí kupujícímu předat doklady, jeŽ jsou nutné k převzetí a
uŽívání věci. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Věc dodaná na základě této smlouvy jsou 2 ks nových nepouŽitých a identických HW
zařízení _ SAN switchů - včetně příslušenství, licencí potřebných pro jejich provoz a
předplacené podpory výrobce na 3 roky' Technické parametry dodávané věci jsou blíŽe
specifikovány v příloze č. 1 ,,Technické specifikace k zakázce obměna SAN switchů", která
je nedílnou součástítéto smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje, Že dodá věc, návod k obsluze v českém jazyce, el. revizi a
prohlášení o shodě výrobku a mimo sjednanou záruku za jakost dodaného zboŽí a
technickou podporu výrobce poskytne kupujícímu součinnost při odstraňování případných
problémů vzniklých v průběhu montáŽe, oŽivení i rutinního provozu, bude-li o to kupujícím
poŽádán.

ilt.



Kupní cena a platební podmínky

1. Prodávající a kupující se dohodli na ceně 236 262,00 Kč bez DPH.

2. Věc pokládají smluvní strany za dodanou, jestliŽe dojde k jejímu převzetí odpovědným
pracovníkem kupujícího. Dokladem o splněnídodávky věci podle této smlouvy je dodací
iist připojený k věci opatřený jménem, příjmením, uvedením funkce či pracovního
zařazeni á čitetnym podpisem odpovědného pracovníka kupujÍcího. Po předání a
převzetí věci prodávajÍcí vystaví konečnou fakturu. Vystavená faktura bude mít
náleŽitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této
smlouvy a datum splatnosti. Zadenuskutečnění zdanitelného plnění je povaŽován
den předání a převzetívěci.

3. Prodávající jako plátce daně z přidaného hodnoty připočítá vŽdy u jednotlivého

uskutečněnízdanitelného plnění k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě
odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

4' Faktura je splatná do čtrnácti dnů od jejího doručení kupujícímu na účet prodávajícího
Č. TlaÓlsa3lo3oo vedeného u ČSoB a.s.

5. V případě, Že faktura obsahuje nesprávné náleŽitosti nebo v ní některé náleŽitosti chybí,
je kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém
případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti.

6. V případě, Že prodávající bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce
podle ustanovení $'l06a zákonač,.23512004 Sb. o daniz přidané hodnoty, nebo bude
na faktuře uveden jiný neŽ tzv. určený účet podle $ 96 citovaného zákona, je kupující
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem
zajištěnídaně podle $ 109a citovaného zákona.

v.
Termín dodáni

1. Prodávajícíje povinen dodat kupujícímu a kupující odebrat věc podle odst. ll. této smlouvy
v termínu do 60 dnů od jejího podpisu.

2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu dodání alespoň tři pracovní dny
předem.

3. Převzetím věci nabývá kupující vlastnické právo k věci.

V.
Místo dodání

1. Místem dodání věci je sídlo kupujícího na adrese KoŽeluŽská 1 v olomouci.
2. Prodávající předá kupujícímu spolu s věcí příslušné dodací listy a další nezbytné doklady

k řádnému provozování věci.

vt.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na věc záruku za jakost v délce 36 měsíců dle podmínek výrobce.
2. Prodávající zaručuje, Že na dodané věci neváznou práva třetích osob, zejména Žádná

věcná práva a práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
3. Pokud dojde ke zjištění závady v průběhu záručni doby, je kupující oprávněn toto oznámit

bez zbyteiného odkladu prodávajícímu, kteý řešení závady předá výrobci. Kupující je
však také oprávněn sám oznámí závadu výrobci a sjednat s ním jejívyřešení. V oznámení
vad (reklamaci) kupující vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Reklamaci lze
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uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemŽ i reklamace odeslaná
kupujícím poslední den záruční doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

4. Vedle nároků zvad věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku má kupující
právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby.

vil.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah můŽe být ukončen písemnou dohodou nebo odstoupenÍm jedné nebo
druhé smluvní strany v případě, Že dojde k podstatnému porušení smlouvy'

2. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany prodlení kupujícího s úhradou
kupní ceny přesahující dva měsíce smluvený termín splatnosti faktury a dále prodlení
prodávajícího s dodáním věci přesahující čtrnáct dnů oproti smluvenému termínu.

3. V písemném odstoupeníod smlouvy musíodstupujícísmluvnístrana uvést, v čem spatřuje
důvod odstoupenÍ od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující
tvrzené důvody'

4' Smluvnístrana, které bylo odstoupeníod smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez
zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud
důvody oznámení odstoupení od smlouvy neuznává, uvede, v čem je spatřuje.

5. odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní
pokutu a na náhradu škody.

vilt.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním věci má kupující právo'na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1o/o z ceny věcí, které měly být dodány, zakaŽdý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodanou věc má prodávající právo na
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1o/o zakaŽdý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyřízením reklamace má kupující právo na zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,1 o/o u ceny reklamované věci zakaŽdý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody, která vznikla V
příčinné souvislosti s důvodem, na jehoŽ základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí
musí být doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu.

lx.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1 . ProdávajÍcí bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna
kupujícÍm v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č.34012015
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu do tří dnů od podpisu smlouvy verzi smlouvy a
dodatků se znečitelněnými údajitak, aby bylo chráněno obchodnítajemství prodávajícího,
a zároveň aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná.

3. Pokud nebude smlouva dle bodu lX.2. dodána, platí, Že smlouva se zveřejní celá.
4. Za zveřejnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv

odpovídá kupující.
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lx.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, Že najedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna
siáta, zmena jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u niŽ došlo k těmto

změnám, uveóené 2měny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní,

odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu'
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných

číslovaných dodatků.
3. Tato smlbuva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichŽkaŽdá

ze smluvních stran obdží po jednom z nich.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní strany

ujednávají, Že jejicřr vzáiemná práva a povinnosti vzniklé ztéto smlouvy se ode dne její

piatnosti buooú rioit zarónem č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění.

5. SmluvnÍ strany se dále dohodly, Že $ 577 zák. é. 8912012 Sb. občanský zákoník, se
nepouŽije. Určení mnoŽstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě

.;e pevné určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkoli zasahovat.

6. bte s 1765 zák. č. 8gt2o12 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly

nebězpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zváŽily plně hospodářskou,
ekonomickou i fáktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7. V sóuladu s $ 4 odst. zák. č.89t2o12 Sb., občanský zákoník, kdy se má zato,Že kaŽdá
svéprávná ošoba má rozum průměrného člověka i schopnost uŽíva! jej s běŽnou péčí a
opairností a Že to kaŽdý od ní můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily

obsah této smlouvy a neshled ávají jq rozporným, coŽ stvrzují svým podpisem.

2 3 -11- 2021
2 -11- 2021

V Olomouci dne V Olomouci dne

Petr We lng. Jaroslav Mi lík
předseda správní rady předseda p nstva

B'.zlnova í36'flŤěrl( 77p oo olomouc
ld 64so99es
D!Č cz694ooo785

''l^^/w.méHt'tt 
Yél: +a?o sf,c 22€ 18s Mgr u

člen

kupující

MBA, LL.M
nstva
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Příloha ě. í

Brocade FC Switch G6í0, 8P'
8x 16G SWL SFP, ACSwitch 2ks Brocade FC Switch G6'10, 8P, 8x

16G SWL SFP, AC

Licence 2ks

8 licencovaných portů s
parametry:

- Full Fabric (FF)
- WEB Tools (WT)
- Advanced Zoning (AZ)
- Element Manager (EM)
- Adaptive Networking (AN)
- Server Application

Optimization (SAO)
- Enhanced Group

Management (EGM)
- Access Gatewav (AG)

8 licencovaných portů s
parametry:

- Full Fabric (FF)
- WEB Tools (WT)
- Advanced Zoning (AZ)
- Element Manager (EM)
- Adaptive Networking (AN)
- Server Application

Optimization (SAO)
- Enhanced Group

Management (EGM)
- Access Gateway (AG)

SFP moduly 16 ks
Brocade SFP+, SWL (MMF),
16Gb/s

Brocade SFP+, SWL (MMF),

16Gb/s

2ks Rack mount kit, power cord 2,5m,
panel 1U

Rack mount kit, power cord 2,5m,
panel 1U

MontáŽnísada

Podpora 2ks

(Minimálně) 3_letá podpora, 9

hodin v pracovních dnech, se
zásahem následujícÍ pracovní den
u zákazníka (3y' oS' 9x5' NBD)

3-letá podpora, 9 hodin
v pracovních dnech, se zásahem
následující pracovní den u
zákazníka (3y' oS' 9x5' NBD)

íí8 í3í'00 KěCena bez DPH / I ks

236 262'00 KěCena celkem bez DPH
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