
Rámcová smlouva kupní smlouva

Kupující: Statutární město Kladno

se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené: Mgr. Milan Volf, primátor města

IČ: 00234516

DIČ: C200234516

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.:—

osoba oprávněná jednat ve věcech jed notlivých zakázek:

ing. Pavel Rous, vedoucí OVTI, e-mail: pavel.rous©mestokladno.cz

(dále jen „kupující“ nebo „zadavatel“)

Prodávající: SJCOM s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 3347, Kladno 4

zastoupen: Radkemšnajdrem

IČ: 02578174

DIČ: (202578174

bankovní spojení:

č.ú.:—

zapsána v OR: 221168 C, Městský soud v Praze

osoba oprávněná jednat ve věcech jednotlivých zakázek:

Radek Šnajdr, e—mail: radek.snajdr©gmai|.com

(dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“]

na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup počítačů

— pracovní stanice“ uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, a s odkazem na přiměřené použití & 11 zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) tuto

rámcovou kupní smlouvu

(dále též jen „smlouva“):

]



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této rámcové smlouvy je sjednání podmínek týkajících se jednotlivých

veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek počítačů —— pracovní stanice,

prodávajícím kupujícímu.

1.2 Předmětem jednotlivé veřejné zakázky budou dodávky počítačů v některé z variant

popsaných v příloze č. 1 — technická specifikace, a to vždy v množství a dalších

podrobnostech specifikovaných kupujícím v objednávce dle čl. 6 této smlouvy.

1.3 Celková cena dodávek (rámec finančního závazku kupujícího) realizovaných na základě

této smlouvyje omezena částkou 700.000 Kč bez DPH.

z. ZADÁVÁNÍJEDNOTLIVÝCH ZAKÁZEK

2.1 Plnění požadované v rámci jednotlivé zakázky (dále jen „zakázka") kupující definuje

formou písemné výzvy k poskytnutí plnění - objednávkou počítačů/pracovní stanice.

výzva k poskytnutí plnění - objednávka — je vždy písemná. Písemnou formou pro účely

této smlouvy se rozumí rovněž elektronický přenos.

2.2 Prodávající výzvu k poskytnutí plnění písemně potvrdí, čímž dojde k uzavření smlouvy na

realizaci zakázky.

3. TRVÁNÍ SMLOUVY. LHÚTA PROVEDENÍ ZAKÁZKY

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 1 roku od podpisu smlouvy; ujednání odst. 3.3 tím není

dotčeno. Podmínky sjednané v této smlouvě budou platit pro všechny smluvní vztahy

sjednané v době trvání této smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jejichž předmětem

plnění budou dodávky uvedené v čl. 1.

3.2 Lhůta pro poskytnutí plnění - dodávku dle jednotlivé zakázky je — 14 dní od uzavření

smlouvy na realizaci dané jednotlivé zakázky.

3.3 Tato smlouva se ukončuje uzavřením smlouvy na zakázku na dodávku, jejíž cena spolu

s cenou všech předchozích zakázek sjednaných dle této smiouvy založí nárok

prodávajícího na zaplacení kupních cen v celkové výši 700.000 Kč (slovy: sedmsettisíc

korun českých) bez DPH. Tím nejsou dotčena ujednání o ostatních způsobech skončení

této smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny za jednotlivou zakázku budou stanoveny ve výši dle cen jednotlivých variant

pracovních stanic.

4.1 Ceny za jednotlivou zakázku budou stanoveny ve výši dle cen jednotlivých variant

pracovních stanic.

Cena za 1 ks pracovní stanice Varianta A činí 16 153,- včetně DPH (21 %).

cena za 1 ks bez DPH 13 349.-

DPH (21 %) 2 804,-
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Cena za 1 ks pracovní stanice Varianta B činí 21 713; včetně DPH (21 %).

cena za 1 ks bez DPH 17 949,-

DPH (21 %) 3 769,-

Cena za 1 ks pracovní stanice Varianta C činí 29 010; včetně DPH (21 %).

cena za 1 ks bez DPH 23 (HS,-

DPH (21 %) 5035,-

4.2 Cena za danou variantu pracovní stanice je konečná - nejvýše přípustná po celou dobu

trvánítéto smlouvy a smluv na plnění zakázek na jejím základě uzavřených.

4.3 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodávku jednotlivé zakázky

vždy do 30 dnů ode dne převzetífaktury vystavené prodávajícím. Prodávajícíje oprávněn

vystavit fakturu po dodání zakázky kupujícímu.

4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního

právního předpisu (zejména 9 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude kopie objednávky a originál zápisu o

předání a převzetí dodávky potvrzeného kupujícím. V případě, že faktura nebude

odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti

zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či

opravených dokladů kupujícímu.

4.5 Za zaplacenou se cena považuje dnem odepsání z účtu kupujícího.

s. PRÁVA A POVINNOSTI PRDDÁVMÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO PŘI REALIZACI ZAKÁZKY

5.1 Prodávající se zavazuje, že zboží dodané v rámci jednotlivé zakázky bude první jakosti,

nové a bezvadné, jeho užívání v ČR bude v souladu s veškerými platnými předpisy.

5.2 Místem plnění bude pracoviště kupujícího v rámci území města Kladna, uvedené

kupujícím v objednávce nebo následně sdělené na výzvu prodávajícího.

5.3 Součástí dodávky v rámci jednotlivě zakázky bude veškerá obvyklá dokumentace,

návody a certifikáty.

&. oooání A PŘEvzni JEDNOTLIVÝCH ZAKÁZEK

6.1 Obdrží-li prodávající objednávku na poskytnutí plnění dle této smlouvy, tedy na realizaci

zakázky, je povinen ji potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení.

6.2 Prodávající se zavazuje dodat plnění v některé z variant pracovních stanic, uvedených

v příloze č.1 této smlouvy, v souladu s objednávkou kupujícího. Prodávajícíje oprávněn

dodat plnění s lepšími parametry nebo novějším softwarovým vybavením, než je

specifikováno ve variantě pracovní stanice, a to v případě, že s tím kontaktní osoba
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kupujícího prokazatelně a písemně souhlasila a prodávající nabízí pro kupujícího

objektivně kvantitativně či kvalitativně lepší parametry plnění; tím však nevznikne

prodávajícímu nárok na změnu ceny varianty pracovní stanice.

6.3 Kupující se zavazuje převzít jednotlivě řádně plněné dodávky, a to formou zápisu o

předání a převzetí zakázky. Zápis o předání a převzetí zakázky připravuje prodávající.

Zápis obsahuje odkaz na objednávku, popis dodaných plnění, jakož i prohlášení

kupujícího, že dodávku přejímá.

6.4 Prodávající se zavazuje, že na dodaném plnění nebudou k okamžiku dodání váznout

žádné závazky, Zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon

vlastnického práva kupujícího.

6.5 Kupující podle možnosti prohlédne dodané plnění co nejdříve po převzetí a přesvědčí se

o jeho vlastnostech a množství, nejpozději do jednoho měsíce ode dne dodání.

7. ZÁRUKA ZA ]AKOST

7.1 Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávky uskutečněné jako zakázky sjednané na

základě této smlouvy budou po dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel.

Záruční lhůtu sjednávají prodávající a kupujícív délce...36.............měsíců (min. 36 měsíců

— doplní prodávající) od data potvrzení zápisu o předání a převzetí zakázky.

7.2 Práva z vady bude kupující uplatňovat v písemné formě u prodávajícího. Pokud

z dokumentů předaných kupujícímu při dodání zakázky bude vyplývat, že právo má či

může být uplatněno i u jiné osoby (výrobce, dovozce, autorizovaného opravcej, je

kupující oprávněn dle své volby uplatnit práva z vady i u takovéto další osoby. Uplatní-li

kupující právo z vadného plnění, prodávající je povinen kupujícímu v písemné formě

potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4 Je-Ii vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupujici dle své volby právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smlouvy.

7.5 Je-Ii vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na

odstranění vady anebo na přiměřenou slevu :: kupní ceny.

7.6 Při opravě věci nebo dodání nové věci prodávající převezme a předá měněnou či

opravovanou věc v místě, kde je kupujícím užívána.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy na jednotlivou dodávku i pouze v rozsahu

části dodávky, ve vztahu k níž byla smlouva porušena.

MDMA-'Em

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
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a) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení prodávajícího s dodáním dodávky

dle jednotlivé zakázky ve výši 0,5 % z celkové ceny dané zakázky,

b) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady v záruční době

ve výši 0,5% z ceny celé varianty pracovní stanice, jejíž součástí byla dodaná

reklamovaná věc.

8.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur vystavených kupujícím dle této smlouvy

zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,

v platném znění.

8.3 Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody;

smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. 9 2050 občanského zákoníku.

9. ZÁNIK SMLOUVY

9.1 Prodávající i kupující jsou oprávněni od této smlouvy a od smlouvy na provedení

jednotlivé zakázky odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským

zákoníkem.

9.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud

- prodávající po dobu delší než tři dny po obdržení výzvy k poskytnutí plnění

(objednávky) tuto nepotvrdil

- se prodávající dostane do prodlení s předáním jakýchkoli tří zakázek kupujícímu,

nebo

- kupující pro vady plnění odmítne převzít jakékoli tři zakázky.

9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je kupující

v prodlení s úhradou ceny prodávajícímu déle než 30 dní, a přes písemné upozornění

prodávajícím prodlení neodstranil ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového

upozornění.

9.4 V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své

vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků

odstoupení.

9.5 Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že v důsledku vývoje výpočetní

techniky nebudou dle názoru kupujícího ceny za jakoukoliv variantu pracovní stanice dle

této smlouvy odpovídat cenám obvyklým a prodávající nevyužije možnosti dle čl. 6. odst.

6.2 dodat plnění s lepšími parametry nebo novějšínyggftwarogým vybavením.

Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dne'rňiměšíce následujícího po

doručení prodávajícímu.

w

10.1 Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob

smluvních stran.

10.2 Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran.
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10.3 0 změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního

spojení se smluvní strany bez zbytečného od kladu písemně informují.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách, a

to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uzavřením. Je sepsána ve 4 vyhotoveních

s platností originálu, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě

písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních

stran. Smluvní strany ve smyslu ust. 5 564 vylučují změnu této smlouvyjinou formou.

11.3 Není-li v této smlouvě stanovenojinak, platí vostatním příslušná ustanovení občanského

zákoníku.

11.4 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu textu porozuměli a že

uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravě, svobodné a vážně vůle, který

není činěn v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své

podpisy.

11.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno

(objednatel, kupující, pronajímatel apod.) je povinným subjektem 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

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, a že tato smlouva může být včetně jejich změn a dodatků

zveřejněna.

11.6 Žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodni tajemství ve

smyslu znění 9 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj

nebo sdělení ve smyslu znění 5 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

Příloha:

Příloha č. 1 —— Varianty pracovních stanic —technická specifikace

Za kupujícího: Za prodávajícího:

362. „.W

V Kladně dne V Kladně dne: 7.7.2016

- Štegánúwno

Mgr. Milaří Volf Radek Šnajdr

primátor Jednatel
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VF: “ia i Fiat,/f ze? A

1 Dell Optiplex 3020 Small Form Factor CTO

1 OptiPlex 3020 Small Form Factor Chassis w/ up to 85 Percent Efficient PSU [Bronze V2)

1 Intel Core i3e4160 Processor (Dual Core 3.6Gi-Iz 3MB w/HD4400 Graphics)

l ENERGY STAR Version 6.0

1 Management Engine

1 No Diagnostic/Recovery CD media

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Setup and Features Guide

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Shipping Docs

1 4GB [lx4GBj Non-ECC DDR3 lGDDlv'IHz SDRAM Memory

1 12860 Solid State Drive for single HDD config

1 Small Form Factor Chassis Mainstream Heatsink (65wattsj

1 8x Slimline DVD-if—RW drive

1 PowerDVD Software not included

1 European Power Cord

1 Chassis Intrusion Switch

1 Cable and bracket : for primary hard drive 2.5inch

1 Dell OptiPlex 3020 SF Regulatory Iabei

1 Intel(R) Core 13 Label

1 Display Not Included

1 Intel Integrated Graphics,0ptiPiex

1 Interna! Dell Business Audio Speaker

1 No Bcom required

1 Dell use myš- M5111 - Černá

1 Keyboard : Czech íQWEFi'IZ) Dell KBZlZ—B Quietkey USB Keyboard stack

1 Windows 7 Pro [64Bit Windows 10 License, Media) Czech

1 DiS-Windows Media Not included

1 No Productivity Software

1 Dell Applications for Windows 7

1 OS Recovery

1 Visit www.dell.com/encryptlon

1 Not Selected in this Configuration

1 Not Selected in this Conňguration

1 Dell Data Protection j Security Tools Digital Delivery,iDT

1 MY DELL

1 AntiVirus : Windows Defender

1 No Installation

2 Not Selected in this Configuration

1 Not Selected in this Configuration

1 Desktop Standard shipment

10 Not Selected in this Configuration

1 Base Warranty

1 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

1 Declined ProSupport

1 3Yr Basic Warranty — Next Business Day

1 Declined Accidental Damage offer

1 Dell Order

2 Producer Recycling Fund Contribution w

2 Producer Recyciing Fund Contribution

1 OptiPlex 3020 SF Packaging & Labels



VÁM?— i awTd B

1 Dell DptiPiex 3020 Small Form Factor CTO

1 OptiPlex 3020 Small Form Factor Chassis w/ up to 35 Percent Efficient PSU (Bronze V2)

l intel Core i5—4590 Processor (Quad Core, 3.306Hz Turbo, SMB, W/ HD Graphics 4600)

1 ENERGY STAR Version 6.0

1 Management Engine

1 No Diagnostic/Recovery CD media

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Setup and Features Guide

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Shipping Docs

1 860 1DIMM NON-ECC,1600MHz,0ptiPlex

1 12860 Solid State Drive for single HDD config

1 Small Form Factor Chassis Mainstream Heatsink (95watts)

1 8x Slimline DVD+/—RW drive

1 PowerDVD Software not included

1 European Power Cord

1 Chassis intrusion Switch

1 Cable and bracket : for primary hard drive Z.Sinch

1 Dell Opthlek 3020 SF Regulatory label

] Intel Core IS Label

1 Display Not Included

1 Intel Integrated GraphicspptiPlex

1 internal Dell Business Audio Speaker

1 No Bcom required

1 Dell USB myš- M5111 - černá

1 Keyboard : Czech iQWERTZj Dell KBZl'Z-B QuietKey USB Keyboard Black

1 Windows 7 Pro (64Bit Windows 10 License, Mediaj Czech

1 Gis-Windows Media Not inciuded

1 No Productivity Software

1 DellApplications for Windows ?

1 DS Recovery

1 Visit www.dell.com/encryption

1 Not Selected in this Configuration

1 Not Selected in this Configuration

1 Deil Data Protection | Security Tools Digital Delivery)rDT

1 MY DELL

1 AntiVirus : Windows Defender

1 No Installation

2 Not Seiected in this Configuration

1 Not Selected in this Configuration

1 Desktop Standard shipment

10 Not Selected in this Configuration

1 Base Warranty

1 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

1 Declined ProSupport

1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day

1 Declined Accidental Damage offer

1 Deli Order

2 Producer Recycling Fund Contribution *.'

2 Producer Recycling Fund Contribution

1 DptiPlex 3020 SF Packaging & Labels



W? 'Bi riff/TA o

1 Dell DptiPlex 5040 Small Form Factor XCTO

1 MOD,CHAS,SFF,504D,EPA,BRNZ

i TPM Enabled

1 Intel Core 043700 Processor (Quad Core, SMB, BT, 3,4GHz, (BSW)

1 ENERGY STAR Version 6.0

1 mooezcovonw,sum,srr,o7

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Setup and Features Guide [SFF]

1 English, Czech, Slovak, Polish, Hungarian Shipping Docs

1 No Diagnostic/Recovery CD media

1 1668 Dual Channel DDRSL 1600MHz (BGBXZj

1 2.5 inch 25668 SATA Class 10 Solid State Drive

1 an Hard Drive: not included

1 MDD,THRM,HTSNK,65W,SFF

1 Tray load DVD Drive (Beads and Writes to DVD/CD)

1 PowerDVD Software not included

1 European Power Cord

1 Optiplex 5040 Small Form Factor Regulatory Label

1 Intel Core 1? Processor Label

1 Display Not Included

1 Intel Integrated Graphics,0ptiPlex

1 No Wireless

1 Bracket for 2.5 inch Hard Drive Disk, Small Form Factor, OptiPlex

1 Dell Optical Mouse—M5116 - Black

1 Multimediální kiávesnice značky Dell — KBZIS — čeština (QWERTZj - černá

1 Windows 7 Pro (64Bit Windows 10 License, Media) Czech

1 Recovery media not included

1 No Productivity Software

1 MOD,STNG,ME,DISABLE,TF|SH

1 Dell Applications for Windows 7

1 OS Recovery

1 Dell Data Protection ] Security Tools Digital Delivery/DT

1 MY DELL

1 Desktop Standard shipment

6 Not Selected in this Configuration

1 Custom BTD Configuration

1 No IntelResponsíve

1 Base Warranty

1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

1 No Warranty Upgrade

l Dell Dr der

1 Producer Recycling Fund Contribution

1 Optiplex SFF Packaging and Labeis



chvalovací doložka smlouvy

Název Schválenlsmlouvy č. '2016rTISBIOVII'

Císlo Smlouvy mm,-fi issrovn ! Typ smlouvy Smlouva -ostatn|'

Název smlouvy Rámcová smlouva na nákup PC

Předmět smlouvy Rámcová smlouva na nákup PC

Smluvní strany

SJCCIM s.r.o, IČO:025?BU4, Štefánikova 341 Rozdělov, 272 04 Kladno 4
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