KUPNí sMLoUV A ć ,.71l2o22

dle zákona č '. 89t2012 Sb., obč anský zákoní k, ve znění pozdějš í ch předpisů (dále jen
,,OZ)

uzavřená ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku mezi smluvnĺ mi stranami

FADOMA DATA spol. s r.o.

sĺ dlem.
U Morávky 20115,77g 0a olomouc
jednatelem
zastoupená:
lČ o:
45194416
DlČ :
Cz451g4416
bankovnĺ spojenĺ .
č í sĺ oú č tu:
kontaktní osoba:
e-mail:
lD DS.
tw45
se

zapsaná v oR vedené m KS v ostravě, oddí l C, vloŽka 3046
(dále jen,,prodávaj í cí ")

a

Ceská republika - Ministerstvo vnitra

sĺ dlem:
zastoupená.
se

Kontaktní

I CO:

adresa:

Dĺ C:

bankovnĺ spojení .

tu:
kontaktní osoba.
e-mail:
lD DS.

Nad Š tolou936/ 3, 17o 34 Praha 7 - Holeš ovice

ředitelem
MV - GŘ HZS Č R
Pí sková 42,143 01 Praha 4 - Modřany
00007064

czoooo7o64

č í sloÚč

(dále jen,,kupujĺ cĺ '')

S4taiur

l.

Úvodní ustanovení

Tato kupnĺ smlouva (dále jen ,,smlouva") byla smluvní mi stranami

uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpoč etní techniky pro
rok2022 č ' j. MV-137721-107Nz-2022 (dále jen ,,rámcová dohoda").
il.

Předmět smlouvy

1'

Předmětem té to smlouvy je dodávka výpoč etnĺ techniky (dále jen,,VT''
neba ,,zboŽĺ ") v mnoŽství a specifikaci dle Přĺ lohy č . 1 smlouvy. Prodávají cí
se zavazuje zbaŽí dodat kupují cí mu.

2.

Kupujĺ cí se zavazvje zboŽí převzí t a zaplatit sjednanou cenu podle č l. lll.
smlouvy.
ilr.

Kupní cena
1

.

2.

Cena je stanovena ve
DPH 21 o/ o

výš i 19 390,00

Kč bez DPH
4 071,90 Kč
CELKEM
23 461,90 Kč s DPH
Slovy: dvacet tři tisĺ ce č tyři sta š edesát jedna koruna č eská a devadesát
halé řů

Nabí dnuté jednotkové ceny jsou povaŽovány

za Ceny nejvýš e pří pustné a
nepřekroč itelné ,zahrnují poplatky za autorská práva, celnĺ poplatky,
ekologickou likvidaci vč etně da| š ĺ chnákladů souvisejí cí ch s dodávkou
zboŽí v té to smlouvě výslovně neuvedených.

3. Cena je cenou nejvýš e pří pustnou, kterou je
změny sazby DPH.

moŽné změnit jen v přĺ padě

!v.

Doba a mí sto plnění
Prodávají cí je povinen dodat zboŽí nejpozději do 30 kalendářní ch dnů ode
dne nabytí Úč innosti smlouvy. Mí stem plnění je MV-GŘ HZS cR, Technický
ú stav poŽární ochrany, Pĺ sková 42, 143 01 Pľ aha 4 - Modřany.
V.

Vš eobecné dodací podmí nky

1. Dodávka zbož í bude povaŽována za uskuteč něnou její m převzetí m

kupují cí m a podpisem dodacĺ ho listu zástupci obou smluvnĺ ch stran v
mí stě plnění . Jedno vyhotovení dodací ho listu zů stane kupujĺ cí mu a druhé
vyhotovení bude pľ edáno prodávají cí mu.

2. Kupujĺ cí nabývá vlastnické

právo k dodané mu zboŽl jeho převzetĺ m a je
oprávněn zboż í pouŽĺ vat' Přechod nebezpeč ĺ š kody na zboŽí se řĺ dí
ustanovení mi $ 2121 a násl' oZ.
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vt.
Dodací podmí nky

1. Prodávají cí předloŽí jako souč ást dokumentace při dodávce zbož í '.
a) dodací list dodávky se seznamem výrobní ch č ĺ selpodle

typů

dodávaných zaří zení ,

b) seznam SW s přiřazenĺ m k jednotlivým zařizenĺ m dodávky, přesným
názvem vč etně Verze' mnoŽství m licencí , typem ĺ icenč ní hoomezení
(napří klad zda se jedná o jednotlivé nebo sĺ ť ové licence, freeware,
multilicence omezené i neomezené , v přĺ padě oEM, ke které V7-)
a mnoŽství m dodaných originální ch instalač ní chmé dií ,na kteých je
dodáván.

je

povinen dodat se zboŽí m ke kaŽdé mu zaří zenĺ
samostatné mu funkč ní mucelku záruč ní list, veš kerou dokumentaci vč etně
návodu k obsluze v č eské m1azyce, bez té to dokumentace ne| ze zboŽí

2. Prodávajĺ cĺ
převzí t.

3. Prodávají cí je povinen předat kupujĺ cí mu kompletní
k dodávané

VT a kupují cĺ jepovinen tuto dokumentaci převzĺ t.

dokumentaci

4. Prodávajĺ cí předloŽil jako souč ást dodavatelské dokumentace pro č ásti
nabí zené ho zbož í ,na které se vztahuje zákon i,' 2211997 Sb.,
o technických poŽadavcí ch na výrobky a o změně a doplnění někteých
zákonů , ve znění pozdějš ĺ ch předpisů , kopie prohláš enĺ o shodě'

5. ostatnĺ podmí nky vztahují cí se

k dodání zboŽí

jsou uvedeny V rámcové

dohodě.
vil_

Platební podmí nky

1. Platby se budou
dokladu.

uskuteč ňovat v

Kč na základě faktury -

daňové ho

2.

Prodávajĺ cĺ uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč
DPH, s uvedení m sazby DPH a její m vyč ĺ slení m.

3.

Prodávají cĺ na faktuře uvede jednotkové ceny V Kč bez DPH a
s uvedenĺ m sazby DPH a jejĺ m vyč í slení m.

4.

Faktury

s DPH i

s

jsou splainé do 30 kalendářní ch dnů ode dne

bez

DPH

jejich
prokazatelné ho dorucenĺ kupují cĺ mu na adresu uvedenou v té to smlouvě.
Mí sto plnění a faktuľ ač nĺ adresa.
odběratel:

Ministerstvo vnitra, Nad Š tolou 936/ 3
170

34 Praha

7 - Holeš ovice

lČ o: oooo7064 DlČ : CZ00007064
přĺ jemce:

MV-GŘ HZs CR
Technický r"istav poŽárnÍ ochrany, Pí sková 42
143

01 Praha 4 - Modřany
Stránka 3 z 5

5.

Faktura

je povaŽována za proplacenou okamŽĺ kem odepsánĺ pří sluš né

Č ástky z ú č tukupují cí ho'

6.

ZboŽí je urč eno výhradně a zcela pro výkon pů sobností v oblasti veřejné
správy' ve které se kupují cĺ nepovaŽuje za osobu povinnou k dani ve
smyslu $ 5 zákona č ,' 23512004 Sb., o dani z pľ idané hodnoty, ve znění
pozdějš í ch předpisů (dále jen ,,zákon o danĺ z přidané hodnoty"), a proto
nelze na kupují cí hoaplikovat přenesenou daňovou povinnost podle
ustanovenĺ $ 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

7.

Ostatnĺ podmí nky vztahují cĺ se k platbám za dodané zboŽí jsou uvedeny v
rámcové dohodě.

uil.
Záruka

1.

Prodávají cí se zavazuje poskytovat záruku na dodané zboŽí v dé lce 36

měsí ců .

2.

ostatnĺ podmí nky vztahují cí se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.
tx.

Vady

1.

Prodávajĺ cí je povinen dodat VT v mnoŽství a technické specĺ fikaci dle
pří lohy č . '1 té to smlouvy a při dodrŽenĺ obchodní ch podmí nek sjednaných
v té to smlouvě a v rámcové dohodě. Kupují cĺ je povinen dodané VT
převzí t a zaplatit kupní cenu.

2.

Poruš í -liprodávají cí povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto č lánku, jedná se
o vady p| nění ' Kupují cí jepovinen reklamovat vady bezodkladně po jejich
zjiš tění .

3.

4.

Zjistí -li kupují cĺ vady týkajĺ cí se typu a technických parametrů dodané VT
odmí tnout jejich převzetí a od smlouvy
odstoupit. odstoupení od smlouvy kupují cĺ bezodkladně pí semně oznámí
prodávají cĺ mu.

již při dodání , je oprávněn

Vady, které kupují cí zjistĺ aŽ po převzetí dodávky, je prodávají cí povinen
odstranit nejpozději do 14 kalendářnĺ ch dnů od doruč ení reklamace.
Prodávajĺ cĺ odstranĺ vady bezÚplatně dodánĺ m náhradní ho plnění
v mnoŽstvĺ ' druhu a jakosti dle smlouvy. obdobně postupuje prodávají cí i v
přĺ padě, nevyuŽije-li kupují cí své ho práva na odstoupení od smlouvy podle
bodu 3 tohoto č | ánku'

x.
Smluvní pokuta a ú roky z prodlení

1. Vš echny podmĺ nky smluvnĺ ch pokut a Úroky z prodlení jsou
v rámcové dohodě.
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uvedeny

xl.
Odstoupenĺ od smlouvy

1. odstoupenĺ od smlouvy se ří dí ustanovení mi s 2001 a násl. oZ.
2. Smluvní strany pokládajĺ za podstatné poruš ení smlouvy prodlení

prodávají cí ho se splněnĺ m předmětu smlouvy ve sjednané m termí nu dle č l.
lV. té to smlouvy nebo nedodání zboŽí v poŽadované kvalitě a mnoŽství dle
té to smlouvy'

3.

Kupujĺ cí je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe nabyde právní moci
rozhodnutí insolvenč ní ho soudu, jĺ mŽ se osvědč uje Úpadek nebo hrozí cĺ
ú padek prodávají cí ho dle zákona č ,. 182ĺ 2006 Sb., o ú padku a způ sobech
jeho řeš ení (ĺ nsolvenč ní zákon), ve zněnĺ pozdějš ĺ ch předpisů
xlt.

Řeš ení sporů

1. Veš keré spory mezi smluvní mi stranami budou řeš eny nejprve smí rně.

2. Nebude-li smí rné hořeš enĺ dosaŽeno, budou spory řeš eny v
ří zení před obecnými soudy Č eské republiky.

soudní m

xilt.
odpovědnost za š kody

1. Prodávajĺ cí odpoví dá za š kodu zpŮsobenou vadným

plnění m té to smlouvy
v rozsahu stanovené m č eským právní m řádem, zejmé na pak oZ.
XI V.

Závěreč ,ná ustanovenĺ

1. Tato smlouva se řĺ dí rámcovou dohodou

a

republiky, zejmé na přĺ sluš nými ustanovení mi oZ.

2. Smlouva
3. Smlouva

právní m řádem Ceské

nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami.

mů Že být měněna nebo doplňována jen pí semnými, oč í slovanými
dodatky odsouhlasenýmĺ smluvnĺ mi stranami, které se stanou nedí lnou
souč ástí té tosmlouvy.

4. obě

smluvní strany prohlaš ují , Že tato smlouva nebyla uzavřena v tí sni, ani

za jednostranně nevýhodných podmí nek a na dť :kaz toho připojují své
elektronické podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedí ĺ nousouč ástí té tosmlouvy je Pří loha č . 1 - Předmět plnění

V

V Praze dne

Olomouci dne

kupují cí

prodávají cí
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Předmět plnění _ tech. specifikace
Procesor

ĺ nteĺ Core í 7 11.generace a nové jš í

RAM

] .668 a ví ce

Pevný disk typ

SSD PCle NVMe

Pevný disk velikost

512 68 a ví ce

Rozĺ iš enĺ

1920 x 1080 px

Úhlopří č ka

15,6"

Č ip grafické karty

lntel lris Xe Graphics

Mož nost osadit 2,5" disk

ANO

Operač nĺ systé m

Windows 10 PRO

Webkamera

720 px a ví ce

Hmotnost

1.69 kg a mé ně

Max v'ýdrž baterie

9 hodin a vĺ ce

Windows 11kopatĺ bilní

ANO

Pląlilr.:(
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