
zLí Statutární město Zlín
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íboo 1J’ 09/3>

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smluvní strany

IMPROMAT
zastoupená:
sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 5267, PSČ 760 01
IČO: 46992308
DIČ: CZ46992308
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl č, vložka 8573
(dále Jen ,,prodáv
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:

statutární město Zlín
se sídlem: nám. Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických:
IČO: 00283924
DIČ: ČZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3048982/0800

Kontaktní osoba:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu užívací práva programových produktů společnosti
Microsoft čorporation specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále
jen „předmět koupě"), v souladu s podmínkami multilicenčního programu Microsoft Open Value,
a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu, to vše za podmínek dle této smlouvy a v souladu s podmínkami multilicenčního programu
Microsoft Open Value.

2. Prodávající prohlašuje, že má právo prodávat a dodávat licence programových produktů
společnosti Microsoft Čorporation v rámci licenčního programu Microsoft Open Value produktů
Microsoft.

3. Předmět koupě je určen pro užívání kupujícího.

4. Součástí předmětu koupě je Software Assurance s platností 3 roky.

Článek II.
Kupní cena

1. Kupní cena předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. čelková kupní cena předmětu koupě v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy je sjednána
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH celkem 336.870,00 Kč
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DPH 21% 70.743,00 Kč

cena celkem vč. DPH (po zaokrouhlení) 407.613,00 Kč

(slovy: čtyři sta sedm tisíc šest set třináct korun českých)

3. Sjednaná kupní cena je platná pro místo plnění v sídle kupujícího, v termínu plnění dle této 
smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě spojené. 
Celkovou kupní cenu lze překročit pouze v případě zvětšení rozsahu zakázky oproti rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III.
Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje vystavit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění daňový doklad (fakturu) za dodávku předmětu koupě na odpovídající cenu této 
smlouvy. Dále se prodávající zavazuje osobné předat či odeslat prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb do sídla kupujícího daňový doklad (fakturu) kupujícímu, a to nejpozději 
následující den po jeho vystavení.

2. Úhrada za poskytnuté plnění bude prováděna v české měně. Cena je splatná na základě daňového 
dokladu (faktury) vystavené prodávajícím v souladu se sjednanými piatebními podmínkami. 
Splatnost daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajícím je třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne jeho doručení kupujícímu. Nedoručí-li prodávající daňový doklad (fakturu) kupujícímu ve 
stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad 
(faktura) doručen později.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokiadu podle ustanovení § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů následujících. V případě, 
že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jej ve 
lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k úpravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
zaplacením. Lhůta splatnosti poté počíná běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce třiceti 
kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 
(faktury) kupujícímu.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že prodávající změní poskytovatele platebních služeb nebo číslo 
účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je 
tuto skutečnost povinen kupujícímu písemně oznámit do dvou kalendářních dní ode dne 
uskutečnění takové změny. V případě, že kupující v mezidobí od změny poskytovatele platebních 
služeb prodávajícího nebo čísla účtu do oznámení této změny prodávajícím kupujícímu zašle platbu 
prodávajícímu ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se 
z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry prodávajícího, nedostává se tím 
kupující do prodlení (prodávající není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky 
vůči kupujícímu z tohoto důvodu) a prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady 
spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu. Platba je považována za uskutečněnou dnem 
odepsání finančních prostředků z bankovního účtu kupujícího.

Článek IV.
Termín plnění a dodací podmínky

1. Oprávněný zástupce kupujícího potvrdí na webových stránkách Microsoftu správnost údajů ve 
formulářích multilicenčního programu Microsoft Open do 14 dnů od podpisu smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 14 dnů od potvrzení 
formulářů licenční smlouvy spolu s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují.

3. Místem plnění dodávky je sídlo kupujícího na adrese Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01.



Článek V.
Záruka za jakost a vady zboží

1 Záruka se řídí licenčními podmínkami multilicenčního programu Microsoft Open Value. Místem
plnění pro případ uplatnění práva z vadného plnění bude vždy sídlo kupujícího, tj. Zlín, náměstí
Míru 12, PSČ 760 01, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po dobu odstraňování reklamované
vady záruční doba neběží.

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž po vzájemném
potvrzení odpovědnými zástupci obdrží kupující dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušným
ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem jsou
srozuměni a se smlouvou souhlasí.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, a že byla uzavřena svobodně, vážné, určitě a srozumitelně, a na důkaz
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

5. Originál plné moci k zastupování prodávajícího je nedílnou součástí této smlouvy, a je její
přílohou č. 2.

6. Prodávající akceptuje veškeré požadavky kupujícího na rozšíření nebo zúžení předmětu koupě.
Úprava předmětu plnění musí být sjednána v souladu se zákonem písemným, vzestupné
číslovaným dodatkem k této smlouvě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě,
podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění předpisů
následujících (dále jen „zákon o registru smluv").

8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, ve
smyslu předcházejícího odstavce, zajistí kupující.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlina
Datum a číslo usneseni: 21.5.2018, 6 to;/ -
Datum a čislo usneseni: 22.1.2018, 36/2RR/2018 -

schváleni uzavřeni smlouvy
schváleni fin.prostředků - RO 2/18 T51

Ve Zlíně, dne Ve Zlíně, dne .....





Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě

Název počet kusů cena 1 ks bez DPH

SQLSvrStdCore LicSAPk OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP 3 ks 112 290,- Kč

- Licence Microsoft SQL Server Standard na 2 jádra. 3 licence pokrývají celkem 6 jader.

Celková cena bez DPH: 

DPH 21%:

Cena celkem s DPH:

336 870,00 Kč 

70 743,00 Kč 

407 613,00 Kč



IMPROMAr
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

ednatelem (dále jen „Spoleěnosť)

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)

(í)

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 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. 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


