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Smluvní strany

DATASYS s.r.o.

Sídlo'.

Zastoupen

tco:

ĐtC:

Banka:

ČÍsto tičtu:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jeseniova 2829ĺ20,130 00 Praha 3

lng' Miloslav Novák, jednatel

61249157

c261249157

Komerční banka a's., Praha

Společnost je zapsána v obchodnĺm rejstřĺku vedeném Městským soudem v Praze, oddĺl
C, vloŽka 28862

(dále jen,, Pľodávající")

a

Sĺdlo:

Zastoupen:

tco:

Dtc"

Banka:

ČÍsto ličtu:

Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí

lng' Josef Fedák, místopředseda představenstva

601 08631

c260108631

CSOg, a.s.

Společnost je zapsána v obchodnĺm rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vlożka 999

(dále jen ,'Kupující")

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovenís 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (,,oběanský zákoník") tuto kupní smlouvu

(dáłe jen ,,Smlouva")

Kupní smlouva

t
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1. pŘeoľuĚT sMLoUVY
1.1- Dle této Smlouvy se Prodávající zavazu1e Kupujícímu odevzdat zboŽí, které je blíŽe specifikováno v Příloze

č. 1 této Smlouvy (,,ZboŻí"), a umoŽnit Kupujícímu nabýt ke ZboŽívlastnické právo, a Kupující sezavazuje
ZboŽí převzít a zaplatit za nĄ Prodávajícímu kupní cenu stanovenou V čl. 4.1 této Smlouvy.

2. TERMĺN A MĺsTo DoDÁNĺ
2-1. Kupující je povinen ZboŽí od Prodávajícího převzít na následující adrese: Teplého 2014, 53o 02 Pardubice

- Zelené předměstí (,,Místo dodání"). Přĺ převzetí ZboŽí od Prodávajícího je Kupující povinen ZboŽí
zkontrolovat.

2-2. Kupujícíje povinen si ZboŽí převzít v Místě dodání, a to v termínu od 5.6.201 7 do 20.6.2017 kdykoliv v době
mezi 8 - 14hod. V případě, Že sĺ KupujícíZboží ve stanoveném termínu nepřevezme, je Prodávajícíoprávněn
Účtovat Kupujícímu nutně vynaloŽené náklady související se zajiŠtěním náhradních skladovacích prostor
určených pro třetí osobu, pokud takové vznikly. Tím není dotčeno právo Pľodávajícího na náhradu majetkové
újmy, pokud mu vznĺkla.

2-3' V případě prodlenĺ Prodávajícího s dodáním ZboŽí,je Kupujícíoprávněn poŽadovat po Prodávajícím Úhradu
smĺuvní pokuty ve výši0,05% z kupní ceny zakaŽdý započ,atý den prodlení. Uhrazenĺm smluvnípokuty není
dotčen nárok Kupujícího poŽadovat náhradu škody.

3. PŘEVZETIzaoŽí, PŘEcHoD NEBEzPEcĺ ľĺł Šxooy zBoŽi A PŘEcHoD
VLAsTNlcKÉHo PRÁVA

3.1. Prodávajícíje povinen dodat KupujícímuZboží v jakostĺ, mnoŽstvía provedeníurčeném touto Smlouvou a V
souladu s právními předpisy, které se naZbożí vztahujÍ. ZboŽí dodávané Prodávajícím Kupujícímu musĺ být
nové, nepouŽité a bezjakýchkoliv vad'

3'2. Nebezpečí škody naZboží pŕechází na Kupujícího okamŽikem jeho převzetí, a to v okamŽiku podpisu dvou
vyhotovení předávacího protokolu Prodávajícím a Kupujícím, resp. dopravcem' Jedno vyhotovení
předávacího protokolu si ponechá Prodávajícía jedno Kupující.

3.3. Vlastnĺcké právo ke ZboŽí přechází zProdávajícího na Kupujícího aż úplným zaplacením Kupní ceny
stanovené čl.4.1 Smlouvy. Kupující, resp. dopravce, je povĺnen převzítspolu se ZboŽím iDoklady (ak jsou
tyto vymezeny níŽe) a potvrdit jejich převzetína předávacím protokolu.

3.4. Po převzetíZboŽíbude prováděn ověřovacíprovoz, kteým se rozumídoba 10 pracovních dnů, během nichŽ
se v prostředí Kupujícího, za jeho technických podmínek a se skutečnými daty provede migrace dle bodu
3.5. Strany se dohodly, Že předání a převzetí ZboŽí proběhne na základě akceptační procedury, která se
skládá ze dvou ťází, a to

3.4.'ĺ .ověřovacího provozu a

3.4.2. podepsán í předávacího protokolu ověřovacího provozu.

3'5. V rámci ověřovacího provozu provede Prodávající:

- lnstalaciserverů a diskového pole

- lnstalaciswitchů

- Propojení lT infrastruktury

- Konfĺgurace LAN sítě

- Konfigurace VMware
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- Konfigurace zálohování- VEEAM Backup

- Migrace dat

- Zpracov ání technické doku mentace

- ZaŠkolení administrátorů

JestliŽe během ověřovacího provozu bude zjištěno, Že počet vad nepřevyŠuje následující hodnoty:

3.6.1.1. Velmi závaŽné vady '.' o

3.6.1.2. Středně závažné vady . 1

3.6.1.3. Méně závażné vady 3

je Prodávající oprávněn vyzvat Kupujícího kpřevzetí ZboŽí. Strany se dohodly, Že posouzení závaŽnosti a
počtu vad dle tohoto článku je s konečnou platnostĺ oprávněn rozhodnout a posôudĺt'Prodávající.

o provedeném ověřovacím provozu sepíší Strany zápis'

V případě, Že ze zápisu o provedeném ověřovacím provozu vyplyne, Že ZboŽí nesplňuje kritéria uvedená
v čl. 3.6 této Smlouvy, zavazuje se Prodávající odstranĺt zjištěné vady a po jejich odstranění vyzvat
Kupujícího k opětnému zahĄení ověřovacího provozu s tím, Že čl' 3.4 se pouŽije obdobně.

Poté, co Strany sepíší zápis o provedeném ověřovacím provozu, a Kupující zkontroluje a potvrdí úplnost
dokumentace, zavazují se Strany podepsat předávací protokol ověřovacího provozu. Předávací protokol
ověřovacího provozu bude obsahovat soupis případných zbývĄících vad s lhůtou pro jejich odstranění s tím,
Že nebude-li tato łhůta dohodnuta, má se za to, Že činí deset (10) pracovních dnů ode dne podpisu
předávacího protokolu ověřovacího provozu.

3Y3

3.7.

3.8.

3.9.

4.1

4.3

4.2

4. KUPNĺ GENA A PLATEBNĺ PoDMíruxv
Kupní cenazaZbożí je meziStranamĺdohodnutavPřílozeě. 1(,,Kupnícena")a jeuvedenabezDPH' které
bude Prodávajícím připoČteno ve výŠi stanovené pĺatnými právními předpisy k okamŽĺku uskutečnění
zdanitelného plnění. Datem uskuteČněnízdanitelného plněníje pro daňové účely datum vystavenídaňového
dokladu splňujícího náleŽitosti zákona č,.235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (,,Zákon o DPH'' a,,Faktura").

Strany si sjednaly, Že Kupní cena zahrnuje cenu Zboží včetně příslušenství, obalu, nákladů na balení a jejĺch
označení a předání dopravci, nenĹlĺ Stranami pro jednotlivý konkrétní přĺpad stanoveno předem písemně
jinak.

Prodávající vystavĺ fakturu ke dni pođpisu předávacího protokolu uvedeného v ěl. 3.4.2. Kupní cena bude
Kupujícím uhrazena na zákĺadě Prodávajícím vystavené Faktury do 30 dnů ode dne doručení Faktury
Kupujícímu nebo jejího předání Kupujícímu a to bankovním převodem na Účet Prodávajícího uvedený v této
Smlouvě, nenĹli na Faktuře uveden účet jiný. V případě chybně vystavené Faktury Kupující neprodleně
písemně vyrozumí Prodávajícího, ktený je povinen bez zbytečného odkladu vystavit a doručit Kupujícímu
opravený daňový doklad s novou lhůtou spĺatnostĺ; Kupující nenív prodlenís Úhradou Kupníceny, po dobu,
neŽ mu bude doručen řádný daňový doklad. V případě prodlení Kupujícího s Úhradou Kupní ceny nebo její
částĺ, je Kupující na Žádost Prodávajícího povĺnen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši to,os %]
z dluŽné částky za každý i zapoi,atý den prod len í.

5. PRAVA, PoVlNNosTl A PRoHLÁŠENĺ KUPU.Iícĺno
Kupujícíje povĺnen převzít Zbożí za podmínek uvedených v čl.2a čl. 3 odst. 3.1' této Smlouvy

Kupující prohlašuje, Že:
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6. í.

6.2.

6.3
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5.2.1'ke dni podpisu této Smlouvy nenĺ vůči ĺěmu správcem daně vydáno rozhodnutí o tom, Že je
nespolehlivým plátcem ve smyslu $ 106a Zákona o DPH, Že takovářízení není vůČi němu 

'Jľ'ái"ńóani vedeno aŽe u něho nejsou dány podmínky pro zahéi1ení takového řízeni; a
5.2.2'je v ekonomicky dobré situaci a není proti němu vedeno Žádné exekuční řízení ani insolvenční řízení

a zahĄení Žádného z uvedených řízení nehrozí, není účastníkem Žádného soudního, arbitráŽního či
správního řízení, jeŽ by mohlo vést k povinnosti, jejíŽ splnění by bylo nemoŽné nebo by jej jinak
hospodářsky destabilizovalo

6. PRAVA, PoVlNNosTl A PRoHLÁŠENĺ PRoDÁvłuĺcíľo
Prodávajícíje povinen Kupujícímu dodałZboŽí v termínu a na místě dle čl' 2 této Smlouvy'

Prodávající prohlašuje, Že disponuje dostatečným odborným, technickým i personálním zázemímnutným pro
řádné a včasné plněnítéto Smlouvy.

Prodávajícíje povinen předat současně s předávacím protokolem Kupujícímu' případně dopravci, veŠkeré
dokĺady vztahující se ke ZboŽí, zejména návody kužívání, montáŽi, údżbě azárućní lĺsty, pokud takové
doklady ke Zboží existují a jsou urceny, aby byly se ZboŽím dodávány (,,Doklady,,).

7.1

7. ZÁRUKA zA JAKosT, NÁRoKY z VAD
Kupující je povinen předmět Zbożí při převzetí Zbožĺ s náleŽitou odbornou péčí prohlédnout a zkontrolovat.
Zjĺštěné zjevné vady je Kupující povinen ihned reklamovat a zaznamenat do předávacího protokol, jinak na
ZboŻíbude pohlíŽenojako na Zbożí bez vad.

Prodávající přejímá záruku za dodání ZboŽi ve sjednaném mnoŽství, jakosti a provedení v délce 36 měsíců
ode dne převzetí Zbożí Kupujícím. Kupujĺcísije vědom toho, Že zárukadle tohoto článku se nevztahuje na
běŽné opotřebení Zbożí.

Kupující je povinen u Prodávajícího písemně vytknout vadu ZboŽí bez zbyteČného odkladu od jejího zjiŠtění,
nejpozdějĺ však do okamŽĺku uplynutí Záruční doby.

odpovědnost Prodávajícího za vady ZboŽí nevzniká, jestliŽe byly tyto vady způsobeny po přechodu
nebezpečíškody naZboŽí (i) vnějŠími událostmi, které nebylo możné odvrátit, (ii) vdůsĺedku neodborného
zacházení ti zacházení se ZboŽím V rozporu s návodem k pouŽĺtí, montáŽí a ÚdrŽbou Kupujícím, nebo (iii)
nesprávným skladováním ZboŽí. odpovědnost Prodávajĺcího za vady rovněŽ nevzniká v případě zjevných
vad uplatněných aŽ po převzetí ZboŽí a neuvedených v příslušném dodacím listu, které byly s náleŽitou
odbornou péčí zjistitelné při kontrole a prohlídce ZboŽí.

Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním vad v Záručnídobě'

7.2

7.3

7.4.

7.5

8. UKoNcENíSMLUVNĺHo VZTAHU STRAN
8'1' Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranamĺ, pokud není ve Smlouvě

uvedeno jinak.

8.2. Tato Smlouva můŽe být ukončena jedním z následujících způsobů:

a) na základě písemné dohody Stran; a

b) odstoupením jedné ze Stran z níŽe uvedených důvodů, a to na základě písemného oznámení
doručeného druhé Straně' odstoupeníod tétośmlouvy nabývá Účinnosti okamŽikem doručenítohoto
oznámenídruhé Straně.

B.3. Kupujícíje oprávněn odstoupĺt od této Smĺouvy pouze v případě, że:
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8.3.1. Prodávající nedodal Zboží Kupujícímu v souladu s podmínkami čl. 2 této Smlouvy a toto porušení
nenapravil ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu Kupujícím v písemné výzvě k nápravě
doručené Prodávajícímu s tím, Že tato lhůta nesmí být kratší neŽ 10 dnů; nebo

8.3.2. Prodávající se dostal do Úpadku ve smyslu zákona ć,' 182ĺ2006 Sb., o Úpadku a způsobech jeho řešen í
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

B'4. Prodávajícĺje oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, Že:

8.4.1.KupujícínepřevzalZboŻí za podmínek uvedených včl. 2 této Smlouvy a toto porušení nenapravilani
v dodatečné přiměřené lhťltě poskytnuté k tomu Prodávajícím v písemné výzvě k nápravě doručené
Kupujícĺmu s tím, Že tato lhůta nesmí být kratŠí neŽ 10 dnů; nebo

8.4.2.Kupující neuhradil Kupní cenu za podmínek uvedených včl.4.ítéto Smlouvy a toto porušení
nenapravĺl ani v dodateČné přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu Prodávajícím v písemné výzvě k
nápravě doručené Kupujícímu s tím, Že tato lhůta nesmíbýt kratšíneŽ 1O dnů; nebo

B.4.3.Kupující se dostal do Úpadku ve smyslu zákona Ö,. 182t2006 Sb., o Úpadku a způsobech jeho řeŠení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějŠích předpisů.

8'5. Strany se dohodly na vyloučení pouŽití ustanovení s 1978 odst. 2 obcanského zákoníku, které stanoví, Že
marné uplynutí dodateČné lhůty má za následek odstoupeníod Smĺouvy bez dalšího.

9. KOMUNIKACE STRAN
9.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, kteý má být doručen podle této Smlouvy, můŽe být doručen osobně,

kuýrem, poštovnízásilkou nebo elektronĺcky (e_mailem) či faxem.

9.2. Jakékoli oznámenĺ bude povaŽováno zaľádné doručené přĺslušné Straně okamŽĺkem jejího dojitído sféry
adresáta. K dorucení v souladu s ustanovením $ 570 občanského zákoníku dojde i v případě, Že Strana, jeŽ
je adresátem, vědomě zmaří dojití' V případě pochybností je dnem dojití zásilky odeslané s vyuŽitím
provozovatele poštovních sluŽeb třetí (3) pracovníden po jejím odeslání.

'l0. osTATNí UJEDNÁNí
10.1 . Strany výslovně ujednaly, Že ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu $ 576

občanského zákoníku' Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neúčinným, zdánlĺvým,
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neÚčinné, zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehoŽ znění bude odpovídat Úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou
jako celkem.

10.2' Vyšší mocíse pro Účely této Smlouvy rozumí v souladu s $2913 odst. 2 občanského zákoníku okolnosti,
ktenými se prokáŽe, Že ve splněnĺ povinnostiz příslušné smlouvy dočasně nebo trvale zabránlla mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překáŽka vzniklá nezávisle na jeho vůli, a to zĄména, nikoĺi však výĺučně
Živelné události, války, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěŽuje výkon práv a
povinností ze Smlouvy' nebo jakákolijiná podobná příčina, událost, či skutečnost.

'ĺ0.3. Strany jsou povĺnny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při vyjednávání této
Smlouvy a při jejím plnění a jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit druhé Straně újmu, zejména o
skutečnostech, jeż jsou obchodním tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikateĺské öinnosti
vyuŽitelného charakteru, i kdyż nemajĺ charakter obchodnĺho tajemství. Povinnost mlčenlivosti pĺatí i po
ukončení Smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlĺvosti způsobilé přivodit druhé
Straně újmu'
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10.4. Kupujícĺsouhlasís tím, Že ProdávajícímůŽe pouŽít odkaz na firmu Kupujícího (popřípadě is uvedením loga
Kupujícího) jako referenci ve svých marketingových materiálech.

10'5' Żádné nevyuŽití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání
se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdáníse
některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy nebude vykládáno jako vzdáníse jakéhokoliv jiného
nároku nebo práva. Żaane prodlouŽení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného
Smlouvou nebo nebude vykládáno jako prodlouŽení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného
Úkonu předpokládaného Smlouvou'

.l1. RozHoDľĺÉ pnÁvo ł ŘeŠeľĺĺsponÜ
í '1 .'l. Tato Smlouva, případně dalŠí vztahy ze Smlouvy vyplývající, se řídĺ právem České republiky, a to zejména

přĺslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Strany se dohodly, Že obchodnízvyklosti nemají přednost
před Žádným ustanovením zákona, a to anĺ před ustanovením zákona,jeŽ nemá donucující účinky.

'l 'ĺ.2. VeŠkeré případné spory vzniklé z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Pokud
Strany nevyřešíjakýkoliv spor smírnou cestou do 30 dnů, bude takový spor včetně otázek platnostĺ' výkladu,
reaĺizace ci ukončení práv vzniklých ze Smlouvy řeŠen věcně a místně přísluŠným českým soudem.

12. zÁvĚnecNÁ UsTANoVENí
12.1. Tato Smlouva můŽe být měněna nebo zruŠena pouze písemně, a to vpřípadě změn Smlouvy vzestupně

číslovanými dodatky, které musí být podepsány statutárními orgány nebo oprávněnýmizástupci obou Stran'

12.2. Tato Smlouva je vyhotovenave2 stejnopĺsech v českém jazyce, znichŽpo jednom vyhotoveníobdrŽí kaŽdá
Strana.

12.3. Nedílnou součástítéto Smlouvy tvoří následující Příloha:

Příloha č. 1 - Specifĺkace ZboŽí a určení Kupníceny

12.4. Strany tímto výslovně prohlašují, Že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehoŽ
připojují níŽe své podpisy.

V Praze, dne ?2 . C .?cl tŤ
Prodávající- DATRswo/

lng. Miloslav Nová'

)17

xuffvodovody a kanalizace pard ubice, a. s.

lng' Josef Fedák, místopředseda představenstva

V |} Ľ.trli ;.-i Ĺ'i lĺ-'a. l''.Ą' i'" ;,.\. i'' i.;i:''L' r
ĺiÄĺśÜL"j}J;í:ł. a.*.

.l-eĺ:léht: 
2014, i]'-) c2 ľ,\l{DUililI

lČC; ĺo ln sĺl ji DlĆ C'_Jírc']C8b3l
oR K5 l-1}(' oĺldĺ1 ''i, vloŹka 99ĺ)
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