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Kupní smlouva
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku)

č.i. KRPC-68642/ČJ-2016-0200VO-BA

l.
Smluvní strany

Prodávající
Společnost: ITAGE spol. s.r.o.
Se sídlem náměstí Václava Vacka 1671/11, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupený(á): Be. Martinem Beňkem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: Bc. Martin Beněk
IČO: 25879243
DIČ: CZ25879243
Bankovní spojení: UniCredit bank, a.s.
Číslo účtu:
Telefon: +420 775 576 554
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
23975.

KupujÍcÍ
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele KŔ,
lČ: 75151511
Bankovní spojeni: ČNB České Budějovice
Číslo účtu:

ll.
Předmět plněni

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen ,,smlouva") je
úložišť' typ Thecus N16000Pro, blíže specifikovaných
této smlouvy, pro potřeby Krajského ředitelství policie
včetně dopravy do místa plnění.

nákup a dodávka 2 ks naš datových
v příloze, která tvoří nedílnou součást
Jihočeského kraje, České Budějovice,

III.
Doba plnění

ProdávajÍcÍ je povinen dodat smluvené zboží do 1 měsíce od podpisu této kupní smlouvy.

lV.
Místo plnění

Místem plnění je sklad OIKT na adrese, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
Plavská 2, České Budějovice.

V.
Kupní cena

1. Kupní cena požadovaného zboží je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do
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místa plnění, apod.).
3. Dohodnutá jednotková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

VI.
Platební podmínky

1. prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí
zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a občanského zákoníku.
3. Faktury budou viditelně označeny ,,KRPC-68642/ČJ-2016-0200VO-BA".
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 21 kalendářních dnů od doručení
faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve
dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OIKT-MTZ,
Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice. V pochybnostech se má za to, že faktura byla
kupujÍcÍmu doručena třetí den po odeslání.
5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její
splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není
ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých
náležitostI.
6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.
Odpovědnost za vady

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Případné vady zboží je kupujÍcÍ povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u
prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně
odstranit.

- VIII.
Všeobecné dodací podmínky

1 prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží originálnI, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je přIslušnými
normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové
(nepoužité), v originálnIm balení výrobce.
2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením
dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujÍcÍho.

lX.
Smluvní pokuta a úroky z

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní
za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle
2. prodávajÍcÍ je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z
částky včetně DPH za každý den prodlení kupujÍcÍho s
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních
strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

, prodlení
pokutu ve výši včetně DPH
ČI. Ill, odst. 1 smlouvy.
prodlení ve výši 0,5 % z fakturované
placením faktury.
dnů od obdržení výzvy druhé smluvní

X.
Další ujednání

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2,
občanského zákoníku.
3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a tři
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kupující.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a
srozumitelné vůle.

XI.
Platnost a účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Specifikace a ceny zboží

v českých Budějovicích d'"' 1 k -06- 2016

kupujIcí

plk. Mgr. I
náměstek řed k

' Ch ,

nám. V. Vacka 1671/11
708 00 (ktiava-Poruba

!Č: 25879243, DIČ: CZ25879243
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Příloha: Specifikace a ceny zboží
č.j. KRPC-68642/ČJ-2016-0200VO-BA

Specifikace a ceny zboží:

Název Počet za 1 ks včetně DPHks bez DPH 21%

NAS datové úložiště, typ Thecus N16000Pro
- Diskové datové úložiště pro 16 disků 3,5" nebo 2,5" SATA/SAS, podpora SSD disků
- Montáž v provedeni rack, šíře 19", výška 3u
- Dva redundantní síťové napájecí zdroje 230V ač
- Podpora svazku RAID O, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 a
JBOD
- Pevné disky vyměnitelné za provozu bez přerušeni funkce (RAID Auto-rebuild, Hot-
swap)
- Rozhraní USB a eSATA pro připojení externích zařízení
- Dvě rozhraní Gigabit Ethernet, podpora Load balance, Failover, WakeOnLan
- Rozhraní 10Gigabit Ethernet, podpora vysoké dostupnosti na tomto rozhraní (High
Availability - HA)
- Podpora souborového systému EXT3/EXT4/XFS
- Podpora protokolů TCP/lP, CIFS/SMB, HTTP, HTTPS, FTP
- Podpora protokolů iSCSl, 50 současně možných připojení iSCSl svazků

- každý naš musí být dodán včetně 16 kusů pevných disků Seagate
ST4000NM0033, HDD Seagate, kapacita 4TB, rozhraní ŠATA 6.0Gb/s, 128MB
cashe, 7200ot/min, typ disku určený pro provoz v diskových polích RAID, typ
schválený výrobcem datových úložišť pro provoz v úložišti Thecus N16000Pro
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