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nám. Míru 12, 761 40 Zlín

r\ufjiii ůiinuui/a „Rozšíření aktivní části komunikační infrastruktury MMZ i“

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Telefon: 577 630 196, e-mail: zdenkabacova@zlin.eu
Odpovědný útvar: Odbor informatiky
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.

dále jako „kupující"
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IMPROMAT-COMPUTER s.r.o,
se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
zastoupená RNDr. Petr Kožela-jednatel, Ing. Pavel Melchert, Ing. Bohumil Náplava, Ing. Jozef Klačan
- na základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Walter, account manager
zástupce ve věcech technických: ing. Vladimír Štefl, vedoucí realizace projektů
IČ: 46992308
DIČ: CZ46992308
Zapsán v obchodním rejstříku u krajskéh ložka 8573
Bankovní s nk a.s
Fax: -, tel.: e-mail

dále jako „prodávající"

uzavřeli tuto

KUPNÍ SMLOUVU

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy kupujícího:
číslo smlouvy prodávajícího:
číslo veřejné zakázky

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit
tak kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo, závazkem kupujícího pak je předmět koupě
převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka rozšiřujících 4 ks modulů JD234A s 24x optickými
SFP+ porty do centrálních přepínačů HPE 7500, umístěných v agregačních bodech datové síta
MAN. Dodávka bude uskutečněna v souladu s podklady uvedenými v čl. II. této smlouvy.

2. Prodávající a kupující souhlasně prohlašují, že předmět plnění je na základě specifikace touto
smlouvou vymezen dostatečně určité a srozumitelné.

3. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku předmětu koupě včas, s potřebnou péčí, a ve
sjednaném čase, jakosti a provedení.
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II.
PODKLADY PRO REALIZACI DODAVKY

Podkladem pro realizaci dodávky jsou zejména;
- podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku maíého rozsahu na dodávky „Rozšíření 

aktivní části komunikační infrastruktury MMZ l“,
- nabídka prodávajícího.

III.
DOBA A místo PLNĚNI

1, Termín pinění; do 31.12.2017

2. Místo plnění: Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

1 Prodávající se zavazuje:
a) dodat předmět koupě v souladu s touto smlouvou spolu s doklady vztahujícími se 

k předmětu plnění a doklady potřebnými pro jeho užívání, zejména:
- záruční listy,
- návody v českém jazyce
- popř. další potřebnou dokumentaci,

a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu plnění v souladu s touto 
smlouvou,

b) dodávku předmětu koupě uskutečnit v pracovní dny po předchozím oznámení učiněném 
nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických,

c) připravit protokol o předání a převzetí, který po učiněné kontrole předmětu plnění podepíší 
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu kupující prohiásí, zda předmět plnění 
přijímá nebo nepřijímá a pokud předmět plnění odmítne převzít, uvede, z jakých důvodů a 
stanoví prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání předmětu plnění.

2. Kupující se zavazuje převzít předmět pinění a zaplatit kupní cenu podíe článku V. této smlouvy. 
Zástupcem prodávajícího kjednání ve věci splnění předmětu smlouvy je Ing. Vlastimil Walter, 
account manager. Zástupce kupujícího k jednání ve věci splnění předmětu smlouvy je zástupce 
ve věcech technických.

3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění dnem jeho převzetí od prodávajícího dle 
tohoto článku.

V.
CENA

1. Cena za plnění dle této smlouvy je dohodou smluvních strana stanovena následovně:

357 600,- Kč bez DPH 
75 096,-DPH 21%
432 696,-Kč vč. DPH

2. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a maximální, bez 
možnosti navyšování, cena zahrnuje všechny náklady spojené s plněním dle této smlouvy, a to 
včetně dopravy předmětu koupě do místa plnění
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VI.
platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy.

2. Cena za dodávku bude hrazena po předání a převzetí předmětu koupě a to na základě daňověho
dokladu (faktury) vystaveněho dodavatelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidaná hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Přílohou daňového
dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný zástupcem
kupujícího ve věcech technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí je dnem
uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH.

3. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného pinění.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení kupujícímu.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.

6. Každý originální účetní doklad (daňový doklad - faktura) musí obsahovat registrační číslo
projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003221 a název projektu „Modernizace a doplnění
podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho organizací"

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající odpovídá za vady předmětu smlouvy, které
má předmět smlouvy v době předání a převzetí kupujícím nebo vady, které způsobil porušením
své povinnosti.

2. Předmět smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v kupní smlouvě a
nabídce prodávajícího.

3. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Vlil.
ZÁRUKA

1. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a bude sloužit
obvyklému účelu po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu smlouvy.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na
kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění
platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Smluvní strany se
dohodly, že notifikace případných vad bude probíhat telefonicky, když pro tento případ je
kontaktní osobou prodávajícího jeho dispečink, e-mail nebo
helpdesk tel. Lhůta pro odstranění vad předmětu
smlouvy s ovních dnů, nebude-li s ohledem na povahu uplatněné vady
dohodnuta lhůta jiná. ,

IX.
SMLUVNÍ POKUTY
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1. Bude-li prodávající v prodlení s plněním dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li prodávající v prodlení s odstraněním vad předmětu smlouvy nad sjednanou či dohodnutou 
lhůtu kdy tak měl učinit, zavazuje se zapiatit kupujícímu 1 000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení.

3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo kupujícího požadovat náhradu škody 
způsobenou mu prodávajícím.

X.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se prodávající, nebo kupující do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících 
z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně doby po kterou je se splněním svého závazku v prodlení.

XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez 
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy o více než 15 pracovních dnů,
b) prodlení kupujícího se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší než 30 
dnů.
c) stav, kdy dodaný předmět smlouvy nebude odpovídat technické specifikaci

2. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídi zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Prodávájící je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této 
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Prodávající je povinen 
minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu. Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

5. Prodávající souhlasí s:se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
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6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: Í.%‘l0-1oí% Til

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo Jednací: to/Jř

Ve Zlíně dne. /líi '17 žo/fv

Kupující
statutární město Zlín

Ing. eiXÚQ. Jiří Korec
náměl^tek primátora

Ve Zlíně dne 2 1. 12, 2017

Prodávající
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

Ing. Bohumil Náplava, Ing. Jozef Klačan
Na základě plné moci



IMPROMAT
COMPUTER Systémová řešení

PLNA MOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., IČ: 46992308, se sídlem Zlín, třída

Tomáše Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573, zastoupená

Petrem Koželou, jednatelem (dále jen „Společnost")

zmocňuje

Ing. Pavla Melcherta,

Ing. Jozefa Klačana,

Ing. Bohumila Náplav

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i

tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni;

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

0)

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související

s podnikatelskou činností Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a

podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci

zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006

Sb., zákon o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;

podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat

opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavateie orgánu

dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se

Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,

přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za

Společnost;

přijímat doručované písemnosti; a

právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právním řádem České republiky.



Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále

uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou při jednání na základě této plné moci

povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobně.

V Zlíně dne 5.6.2017

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 5.6.2017

Podpisový vzor:

Ing. Pavel Melchert,

Ing. Jozef Klačan, r

Ing. Bohumil Náplava,

IMPROMAT-COMPUTER s. r.o.

RNDr. Petr Kožela, jednatel
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ověřovací doložka pro vidimaci

Podle ověřovací knihy Ověřovací Imiha B1/2017 .

poř. č. vidimace ___ . _ _

tato úplná kopie , obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem*

ověřenou vidimovonou listinou*

stejnopisem písem, vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí'*’

obsahujícím , . 2 strany

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje viditelný zajišťovaci
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zlíně

Otisk úředního razítka:

♦Nehodící se škrtněte


