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Kupní smlouva 
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. mezi následujícími stranami: 

obchodní firma: ALÍCOM s.r.o. 
se sídlem: Komenského 15a / 2466 , 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupená /statutárním orgánem/: ing. PetrSolfronk 
T e ' - : H H I 
E-mail: obchod@a!icom,cz 
IČ:25044419 
DIČ :CZ25044419 
zapsaná v obchodním rejstříku spis. zn.:C, 14658 u Krajského soudu v Ústí n. L. 

(dále jen jako „prodávající") 

Národní lékařská knihovna 
se sídlem: Sokolská 1791/54,121 32 PRAHA 2 
zastoupená : PhDr. Helena Bouzková 
IČ:00023825 
Odpovědná osoba: | 
Tel./Fax: : + 4 2 0 ^ ^ 
(dále jen jako kupující) 

I. 
Úvodní prohlášení stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě veřejného 
výběrového řízení kupujícího {ID zakázky T004/18V/0001536}, ve kterém prodávající uspěl. 
2. Kupující prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá za účelem zajištění realizace svých potřeb v 
souvislosti se svou samostatnou soustavnou činností. 
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II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží a služeb uvedené v příloze č. 1 (ALICOM, 
nabídkový list) k této smlouvě, která je její nedílnou součástí (dále jen jako „předmět koupě"). 
2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu 
nabýt k němu vlastnické právo. A kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za 
něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, 
3. V případě, že se některá položka, která je součástí předmětu koupě, stane na trhu 
nedostupnou (např. přestane se vyrábět nebo dovážet na český trh) v době od podpisu této 
smlouvy do doby dodání předmětu koupě, zavazuje se prodávající informovat o tom kupujícího 
bez zbytečného odkladu a současně se zavazuje navrhnout náhradní položku tak, aby tato 
přiměřeně v mezích možností trhu odpovídala svým účelem, funkcemi a cenou původní položce, 
kterou již nelze dodat. Smluvní strany se zavazují sepsat o této změně v předmětu koupě 
dodatek ke smlouvě nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy prodávající informuje kupujícího o 
nutnosti provedení této změny. 

2. Ke sjednané kupní ceně se připočítává DPH v zákonné výši, které je splatné současně s kupní 
cenou. 
3. Celková kupní cena je tvořena součtem cen jednotlivých položek předmětu koupě. 
4. Součástí kupní ceny jsou náklady prodávajícího související s dodáním předmětu koupě 
kupujícímu. 

III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena činí: 

Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena s DPH 

71 2 8 0 K č 
14 969,- Kč 
86 249,- Kč 

IV. 
Platební podmínky 
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1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacena po dodání všech položek předmětu 
koupě. 
2. Splatnost dodaných položek předmětu koupě je 30 dnů od doručení faktury. 
3. Současně s dodáním předmětu koupě nebo posledních jeho položek doručí prodávající 
kupujícímu i příslušnou fakturu na dodané zboží se splatností odpovídající odst. 2 tohoto článku. 
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. V případě, 
že faktura nebude v souladu se zákonem nebo bude obsahovat věcnou chybu, vyzve kupující 
prodávajícího k její opravě do 5 dnů od doručení faktury a prodávající je povinen takovou 
opravu provést do dalších 5 dnů. Chybná faktura a její doručení nemají vliv na splatnost kupní 
ceny. 
5. Náležitostmi faktury jsou: 
- název a sídlo prodávajícího a kupujícího, 
- IČ,DIČ 
- označení faktury a variabilní symbol - číslo faktury, 
- předmět plnění, který je přesně a nezaměnitelně určen, včetně stanovení dodaného množství 
- označení bankovního spojení prodávajícího, 
- ceny zboží (bez DPH, včetně DPH), 
- fakturovaná částka (bez DPH, včetně DPH), 
- číslo objednávky/smlouvy kupujícího 
- datum vystavení faktury, lhůta/termín splatnosti 
6. Úroky z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné okamžikem svého vzniku. Plnění z náhrady 
škody je splatné za 30 dnů od doručení výzvy k plnění. 
7. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet druhé smluvní strany. 
8. Smluvní strany nejsou oprávněny k jednostrannému započtení vzájemných pohledávek 
souvisejících s touto smlouvou ani k zadržování splatného peněžitého plnění. 

V. 
Dodání zboží 

1.Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu do jeho sídla : Sokolská 1791/54 , 
121 32 Praha 2 do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Osoba odpovědná za převzetí zboží na straně kupujícího : 

2. Dodáním předmětu koupě nebo jeho části se rozumí přivezení předmětu koupě nebo jeho 
části na náklady prodávajícího ke kupujícímu v souladu s vymezením předmětu koupě dle 
přílohy č. 1. 
3. Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě pouze částečně a kdykoliv před dnem 
splatnosti v pracovní době kupujícího. Současně s předmětem koupě nebo jeho části odevzdá 
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prodávající kupujícímu i příslušné doklady, kdy absence některého dokladu nemá vliv na dodání 
zboží a zaplacení kupní ceny, nicméně prodávající je povinen do 5 dnů od výzvy kupujícího tyto 
doklady doručit. 
4. Prodávající je povinen informovat kupujícího o přesné době dodání předmětu koupě nebo 
jeho části nejméně 1 pracovní den předem. 
5. Kupující je povinen dodané zboží převzít společně s fakturou a převzetí stvrdit podpisem na 
dodacím listu nebo předávacím protokolu. 
6. V případě, že předmět koupě nebo jeho část vykazuje zjevné vady, které brání řádnému 
užívání věci, je kupující oprávněn odmítnout převzetí vadné položky z předmětu koupě, není 
však oprávněn odmítnout všechny dodané položky z předmětu koupě. 

VI. 
Výhrada vlastnického práva 

Okamžikem převzetí předmětu koupě nebo jeho části přechází na kupujícího nebezpečí škody. 
Vlastnické právo k předmětu koupě nebo jeho části přechází na kupujícího až úplným 
zaplacením kupní ceny. 

VII. 
Odpovědnost za vady zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě řádně a včas v souladu se smlouvou. Prodávající 
neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo chybným zacházením s předmětem koupě ze 
strany kupujícího, dále za vady způsobené vyšší mocí nebo neopatrností kupujícího (zejména je
li vada způsobena pádem z výšky, příliš vysokou teplotou nebo rozlitou tekutinou apod.) 
2. Kupující je oprávněn reklamovat zjevné vady na předmět smlouvy již při převzetí, písemně 
nebo e-mailem nejpozději do 7 dnů od převzetí. V opačném případě práva z reklamace zjevných 
vad zanikají. 
3. Kupující je oprávněn reklamovat skryté vady předmětu smlouvy, které věc měla již při 
převzetí, písemně nebo e-mailem nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se vada stala zjevnou. 
V opačném případě práva z reklamace skrytých vad zanikají. 

VIII. 
Záruka za jakost 
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1. Na jednotlivé položky, které jsou součástí předmětu koupě dle specifikace v příloze č. 1 k této 
smlouvě, se poskytuje záruka v délce trvání 36 měsíců. •Záruční doba se počítá od převzetí 
jednotlivých součástí předmětu koupě kupujícím, záruční doba se staví po dobu probíhajícího 
reklamačního řízení, které bylo prodávajícím uznáno za opodstatněné. 
2. Pro případ, že se na předmětu koupě objeví v záruční době vada, je kupující oprávněn tuto 
vadu reklamovat nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dané vadě dozví. V opačném 
případě práva ze záruky zanikají. 

IX. 
Práva kupujícího při reklamaci vad věci a ze záruky za jakost 

1. Reklamaci může kupující provést písemně na adresu Komenského 15a / 2466 , 466 01 
Jablonec nad Nisou, e-mailem: obchod@alicom.cz, osobně nebo telefonicky v pracovní dny na 
tel. čísle | 
2. V rámci reklamace vady může kupující žádat opravu vadného předmětu koupě nebo pro 
případ, že oprava není možná, jeho výměnu. Prodávající je povinen vyjádřit se, zda je reklamace 
opodstatněná, nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení reklamace. Součástí vyjádření 
prodávajícího bude i oznámení o lhůtě pro vyřízení reklamace určené v souladu s touto 
smlouvou, 
3. Pro případ, že prodávající reklamaci uzná jako opodstatněnou, je povinen zajistit opravu 
vadné věci nebo její výměnu nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace. 
4. Pro případ, že prodávající bude v prodlení s opravou nebo výměnou věci dle předešlého 
odstavce déle než 14 dnů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. 
5. V rámci reklamace bude prováděn servis v sídle kupujícího s reakcí následující pracovní den 
od nahlášení závady. 

X. 
Servis 

1. Prodávající se tímto zavazuje poskytovat servis na dodaný předmět koupě po dobu 12 měsíců 
i po skončení záruční doby. Prodávající se zavazuje dostavit se k provedení servisního zásahu na 
předmětu koupě do 2 pracovních dnů od výzvy kupujícího a kupující se zavazuje zaplatit mu za 
to cenu 500 Kč bez DPH za započatou hodinu práce a cestové výlohy Kč 10,- / lkm. 
2. Prodávající se zavazuje zajišťovat pro zadavatele veškerý upgrade dodaného zboží a veškeré 
servisní zásahy nad rámec záručních oprav, a to za úhradu na základě jednotlivých objednávek 
ze strany kupujícího po dobu nejméně 60 měsíců od převzetí celého předmětu koupě, v rámci 
záruky jen za cenu náhradních dílů. 

ALiCOM s.r.o. v, v,vy al.iconi.cz 
Komenského 15a / 2466 email: obchody .ilu oin.cz 
466 01 Jablonec nad Nisou tel: +420 483 359 611 
IČO 25044419 / DIČ CZ25044419 

mailto:obchod@alicom.cz
http://al.iconi.cz
http://oin.cz


AUCOM 
POČÍTÁ Čt 1 NOTEBOOKY 3*KV» A PROOCJ 

XI. 
Sankce 

1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dlužného 
plnění za každý započatý den prodlení s dodáním předmětu koupě nebo s vyřízením jeho 
reklamace. 
2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně 
za každý den prodlení se zaplacením peněžitého plnění na základě této smlouvy. 
3. Smluvní pokuty dle této smlouvy nemají vliv na povinnost k náhradě škody. 
4. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje, zejména pokud bude kupující v 
prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části po dobu delší než 30 dnů, pokud bezdůvodně 
odmítne poskytnout prodávajícímu nutnou součinnost ke splnění smlouvy prodávajícím nebo 
pokud kupující zamlčí prodávajícímu důležité technické parametry zakázky. 
5. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje, zejména pokud bude prodávající v 
prodlení s dodáním předmětu koupě po dobu delší než 30 dnů. 

Obě smluvní strany se zavazují umožnit osobám pověřeným ke kontrole veřejných zakázek 
náhled do dokumentace po dobu 10 let od splnění zakázky. Smluvní strany si dohodly promlčecí 
dobu vzájemných závazků v délce 10 let. 
Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona 
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. Smluvní strany 
vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, 
včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o 
registru smluv. Tuto smlouvu lze měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných 
oběma stranami. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jí rozumí a že s ní v plném rozsahu 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
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Ing. Petr Solfronk 
jednatel 

V Praze dne 

za kupujícího 

PhDr. Helena Bouzková 

ředitelka NLK 

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 

Sokolská S4. 121 32 Praha 2 
@ IČ:00023825 

ALiCOM s.r.o, wwv ilicom.cz 
Komenského ISa/2466 email:», >.» <l alicum.cz 
466 01 Jablonec nad Nisou tel: +420 483 359 611 
IČO 25044419 /DIČ CZ25044419 

http://ilicom.cz


ALICQM 
POČÍTAČE & NOTEBOOKY SERVIS A PRODEJ 

PRODEJ a SERVIS 
PC a NOTEBOOKY 

V Á S S P O L E H L I V Ý ESHOP SE S E R V I S N Í M Z Á Z E M Í M 

ALICOM , nabídkový list 

specifikace nabízeného zbc 

ALICOM PC, zakázková výroba 

EUROCASE skříň MC X201 black, micro tower, 2x USB, 2x audio, bez zdroje 

CPU INTEL Core 13-8100 3,6GHz 6MB 13 LGA1151, BOX 

DIMM DDR4 8GB 2400MHz 1x8GB ADATA, retall 

TOSHIBA P3001TB, 3.5", BULK 

LG CDR DVD±R/±RW/RAM Drive GH24NS SATA 

GIGABYTE MB Sc LGA1151 Z370M DS3H, Intel Z370, 4xDDR4, VGA, mATX 

EUROCASE zdroj EC0+85 ATX-350WA-12-80 (85), APFC, CE, CB, ErP2013, účinnost 85+ 

C-TECH myš WM-07, černá, USB 

C-TECH klávesnice KB-102 USB, slim, black, CZ/SK 

Windows 10 Pro 

Záruka 3 roky NBD 

Lubas Jiří , obchodní ředitel 

datum 08.02.2018 

cena ks celkem 

8 935 Kč 53 610 Kč 

DELL MT LCD 24" Monitor SE2416H (210-AFZC) 

Záruka 3 roky NBD 
2 945 Kč 17 670 Kč 

cena bez DPH 

DPH 

cena vč. DPH 

71 280 Kč 

14 969 Kč 

86 249 Kč 

Digitálně podepsal 

Jiří Lubas" op Datum: 2018.02.08 
09:44:35 +01'00' 

eshop.allcom.cz 

http://eshop.allcom.cz

