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SMLOUVA 0 POSKYTNUTÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů mezí:

Poskytovatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

46992308

CZ46992308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:

Objednatel: Statutární město Zlín

sídlo: nám. Míru 12,760 01 Zlín

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

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

bankovní spojení:

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zajištění prodloužení záruky na zařízeních, která jsou specifikovaná

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli prodlouženou záruku a objednatel se zavazuje

zaplatit poskytovateli cenu za plnění způsobem sjednaným v čl. II.

Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění byla stranami sjednána ve výši 449 700,- Kč (slovy

čtyřistačtyřicetdevěttisícsedmset korun českých) bez DPH.

2. Cena včetně příslušného DPH bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu do 30 dní

od doručení faktury - daňového dokladu kupujícímu. V případě pochybností má se za to, že

faktura - daňový doklad byl doručen třetí den po jeho odeslání. Faktura bude objednateli zaslána

bezodkladně po uzavření této smlouvy.

3. Pro případ pozdní úhrady peněžních plnění kupujícího, sjednaných v této smlouvě, byl stranami

sjednán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05%, který je povinen kupující zaplatit z dlužné částky

za každý den prodlení,
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4. Úrok i případná smluvní pokuta jsou splatné do patnácti dnů po doručení výzvy k jejich zaplacení.

Doba a místo plnění

1. Lhůta pro zahájení plnění (poskytnutí záruky) je do 10 dnů ode dne uhrazení ceny dle čl. II bodu 2.

2. Objednatel nabude právo na prodloužení záruky ke zboží úplným zaplacením ceny.

3. Prodloužená záruka bude poskytována do 31.10.2020.

4. Místem plnění je detašované pracoviště statutárního města Zlín, na adrese L. Váchy 602, 760 01 

Zlín

IV.

Povinnosti poskytovatele

1. Prodloužení záruky bude realizováno elektronicky (aktivace prodloužení záruky) přes portál 

výrobce zařízení Dell, a to po uhrazení ceny na základě faktury.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zaplatí prodloužení záruk způsobem uvedeným v této smlouvě a ověří si na portále 

výrobce Dell požadovaná prodloužení.

VI.

Práva z vadného plnění

1. Pro práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2099 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

2. Nebude-li poskytovatelem v jednotlivých případech stanovena jiná záruční doba, poskytuje 

poskytovatel prodloužení záruky v trvání do 31.10.2020. Tato záruka je garantována přímo 

výrobcem Dell. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen písemně reklamovat 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u výrobce Dell. Odpovědnost za vady se nevztahuje na 
vady způsobená používáním v rozporu s návody na užívání, pokyny výrobce či prodejce, 

popřípadě jiným než obvyklým užíváním. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady vzniklé 
v důsledku nevhodného umístění a skladování zboží, zejmána ve vlhku, prachu, plísni či jiném 

agresivním prostředí.

Vlil.

Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranným písemným projevem obou smluvních stran. Smlouva 

je vyhotovena ve čtyřech vyhotovení s platností originálu. Kupující a prodávající obdrží po 2 

originálech smlouvy.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v Registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, 

v platněm znění.
Prodávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v táto smlouvě kupujícím, 

a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou.

Podpisem této smlouvy prohlašují smluvní strany, že se se smlouvou řádně seznámily, jejímu



znění porozuměly a uzavírají ji svobodně a bez tísně.

Příloha č. 1 - popis a cena předmětu plnění

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlina
Datum a čislo usneseni: 21.5.2018, schválení uzavření smlouvy
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usnesení: 14.12.2017, 3/22Z/2017 - schválení rozpočtu

Ve Zlíně dne ,. Ve Zlíně dne

poskytovatel

IMPROMM-COMPUTER s.r.o.

objednatel

statutáMí město Zlín
ing. ^ Ing. Jiří Korec, náměstek prirna



Příloha č,:1

Položka
P/N

výrobce
Popis Množství MJ

Cena z ks 

bez daně

Celk. cena bez 

daně

97000004 8C9R5Y1

EQUALLOGIC PS6110XS 

PROSUPPORTAND4HR

MISSION CRITICAL 26.06.2018

- 31.10.2020

1 ks 319.900,00 319.900,00

97000004 88RZTS1

POWER CONNECT 8132

PROSUPPORT AND NEXT

BUSINESS DAY ON SITE

SERVICE 24.06.2018
31.10.2020

1 ks 64.900,00 64.900,00

97000004 JCRZTSl

POWER CONNECT 8132

PROSUPPORT AND NEXT
BUSINESS DAY ON SITE

SERVICE 24.06.2018

31.10.2020

1 ks 64.900,00 64.900,00

Cena celkem

Příslušná výše DPH bude připočítána dle aktuální bez DPH 

sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

449.700,00 CZK



IMPROMAT
COMPUTER Sy$témová řešení

PLNA MOC

Obchodní společnost IIVIPROIVIAT«COIVIPUTER 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

dále jen „Společnost")

zmocňuje

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)

(t)

(g)

(h)

(i)

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, 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, 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 zadavatele 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;



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

Zmocněnci jednaji tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připoji 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, Další osobu mohou zmocnit pouze na

činnosti a jednání spojené se státní správou, státní samosprávou a pro činnosti a jednání

s organizacemi, které jsou vlastněny státem.

Ve Zlíně dne 3,4.2018

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 3,4.2018

Podpisový vzor:

IMPROMAT-COMPUTERs.r.o.


