Kupní a servisní smlouva obálkovacího stroje Neopost DS 75i

číslo smlouvy: Int20180008

					uzavřená mezi

Prodávající		:	EVROFIN Int. spol. s r. o. 
Adresa		:	Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem
Zapsán		:	u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5548   
Zastoupen		:        p. Milan Poživil – jednatel společnosti 
Bankovní spojení	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ			:        49098934
DIČ			:	CZ49098934

a

Kupující  		:	Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Adresa		:       	Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
Zapsán		: 	u MS v Praze, oddíl A, vložka 7541
Zastoupen		:        Ing. Darina Ulmanová, MBA - ředitelka ZPŠ
Bankovní spojení	:	
IČ			:        46354182
DIČ			:        CZ46354182

Prodávající a kupující uzavírají podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dodání a instalaci 1 ks obálkovacího stroje Neopost DS 75i, dle cenové nabídky podané do výběrového řízení dne 30.5.2018.

Poskytování servisních služeb je vázáno na:
Obálkovací stroj Neopost DS 75i, výrobní číslo dle předávacího protokolu, potvrzeného při dodání a instalaci stroje

Adresa umístění pro instalaci a servis zařízení:
Na adrese kupujícího.

    Prohlášení prodávajícího
 EVROFIN Int. spol. s r.o. prohlašuje, že je jediným autorizovaným     
 zástupcem společnosti NEOPOST pro Českou republiku a Slovenskou 
 republiku.

2.   	Předmět smlouvy
2.1 	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží:
1ks obálkovacího stroje Neopost DS 75i Special, vč. plošného scanneru, licence OMR Advanced a základního výstupního zásobníku zpracovaných obálek. Součástí dodávky výše uvedeného předmětu plnění je i doprava na místo určení, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a veškeré doklady nutné k užívání stroje (návod k použití, předávací protokol, záruční list, servisní kniha a prohlášení o shodě). 

3.   	Cena a její plnění
3.1 	Cena plnění je stanovena jako nejvýše možná, a to ve výši:   

Celková kupní cena sestavy
 	317 655,-Kč bez DPH      		  384 362,55 Kč vč. DPH 21%
        	z toho DPH 21 %    		  	  66 707,55 Kč                          
      
doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení jsou součástí ceny plnění

3.2	Cena je splatná na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího. Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit až po dodání kompletního plnění dle čl. 2, bodu 2.1 této smlouvy a na základě potvrzených předávacích protokolů o převzetí zboží se splatností do 14 dnů ode dne doručení faktury.
Daňový doklad, který nebude mít předepsané náležitosti, bude prodávajícímu vrácen k doplnění a splatnost faktury začne běžet od data předání opravené faktury kupujícímu. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 prac. den po jejím odeslání. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku.
3.3	Prodávající může účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do zaplacení, pokud je kupující v prodlení s plněním svých finančních závazků po dobu delší než 5 pracovních dnů. 
3.4 	Při nedodržení termínu plnění této smlouvy (dodávka i servisní zásah) vyúčtuje kupující prodávajícímu sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny dle čl. III za každý i započatý den prodlení.
3.5	Vlastnické právo na kupujícího přechází okamžikem úplného zaplacení kupní ceny předmětu smlouvy.  

4.   	Záruční podmínky
4.1 	Na předmětné zařízení poskytuje prodávající záruku na jeho bezporuchový chod po dobu 24 měsíců ode dne předání. 
4.2 	Prodávající zajistí po dobu trvání záruky kupujícímu bezplatně všechny náhradní díly a garantuje nezávadnost výrobku po dobu trvání záruky.  
Záruka se nevztahuje na ty části výrobku, které jsou považovány za spotřební materiál, tj. komponenty které jsou v přímém styku s papírem či obálkou.
4.3 	Prodávající se zavazuje provádět záruční servis v nejkratším možném termínu, nejpozději však následující pracovní den po dni ohlášení poruchy zařízení.

4.4 	Záruka zaniká v případě, že:
a) výrobek se nepoužívá stanoveným způsobem (viz. návod k použití stroje),
b) o výrobek nebylo řádně pečováno, zejména o jeho umístění, údržbu nebo obsluhu,
c) na výrobku byly provedeny změny, opravy nebo zásah bez vědomí prodávajícího,
     	d) došlo k připojení na napájení neodpovídající normě,
      	e) došlo k poškození či zničení výrobku třetí osobou či vyšší mocí,
f) došlo k poškození části výrobku, jejímž účelem je ochranná funkce výrobku,
      	g) kupující nepoužívá originální spotřební materiál NEOPOST  

5.   	Podmínky poskytování mimozáručního a pozáručního servisu
      	Podmínky poskytování mimozáručního servisu:
5.1 	Mimozáručním servisem se rozumí servisní zásah, který vznikl na základě těchto okolností:
a) výrobek se nepoužívá stanoveným způsobem (viz návod k použití 
stroje),
b) o výrobek nebylo řádně pečováno, zejména o jeho umístění, údržbu nebo obsluhu,
c) na výrobku byly provedeny změny, opravy nebo zásah bez vědomí prodávajícího,
     	d) došlo k připojení na napájení neodpovídající normě,
      	e) došlo k poškození či zničení výrobku třetí osobou či vyšší mocí,
f) došlo k poškození části výrobku, jejímž účelem je ochranná funkce výrobku,
      	g) kupující nepoužívá originální spotřební materiál NEOPOST 
5.2 	Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je prodávající povinen zajistit mimozáruční servis dle bodu 4.3 této smlouvy. 

      	Podmínky poskytování pozáručního servisu:
5.3    Dnem skončení záruky, je prodávající povinen zajistit pozáruční servis dle bodu 4.3 této smlouvy. 

6.   	Pravidelné prohlídky 
6.1 	Obě strany se dohodly, že na uvedeném zařízení bude prodávající provádět pravidelnou běžnou údržbu stroje dle doporučení výrobce a povinné inspekce a to v tomto rozsahu:
      	Periodicita: každých 160 000 cyklů, minimálně však 1x ročně      
      	Předpokládaný časový rozsah v hod: 1 - 2 hod.
6.2 	Prodávající dohodne se zástupcem kupujícího uvedenou prohlídku s časovým předstihem 14 -ti dnů před jejím provedením.

7.   	Platební podmínky záručního, mimozáručního a pozáručního servisu
7.1	Prodávající bude fakturovat provedené práce a dodaný materiál souhrnně po provedení servisního zásahu na základě potvrzených servisních protokolů.  
7.2 	Kupující se zavazuje uhradit cestovní náklady prodávajícího. V případě, že kupující doručí zařízení na adresu prodávajícího, nebudou mu účtovány náklady na dopravu.
7.3 	Všechny dohodnuté služby budou kupujícímu účtovány podle platných sazeb společnosti EVROFIN, které jsou uvedeny v bodě 8. této smlouvy. Cena za služby servisu bude doložena potvrzeným servisním protokolem.  
7.4 	Kupující se zavazuje uhradit fakturovanou částku nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury prodávajícím na jeho účet vyznačený na faktuře. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 pracovní den po jejím odeslání.  Uhrazením faktury se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě, že kupující neuhradí sjednanou částku v termínu dle splatnosti, ujednávají obě strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Daňový doklad, který nebude mít 
předepsané náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude prodávajícímu vrácen k doplnění a splatnost faktury začne běžet od data předání opravené faktury kupujícímu.

8.   	Sazby za dohodnuté služby na jeden stroj
Záruční, mimozáruční a pozáruční servis:
8.1 	Sazba za dopravu: 12,- Kč (bez DPH)/1 km (max. však 250 km)
8.2 	Sazba za 1 hod. práce technika/stroj: 1000,- Kč (bez DPH)/ mimozáruční servis, např. z viny zákazníka 
8.3	Pravidelná profylaktická prohlídka stroje: 4100,- Kč (bez DPH)
8.4	Lepící tekutina Neoseal 1 litr: 420,-Kč (bez DPH)
8.5	Lepící tekutina Neoseal 10 litrů: 2500,-Kč (bez DPH)
	Ke spotřebnímu materiálu je připočítáváno poštovné a balné

9.   	Závazky kupujícího
9.1 	Dojde-li ze strany kupujícího k přemístění zařízení, či k ukončení provozu uvedeného zařízení, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího písemně a to na adresu: 
EVROFIN Int. spol. s r.o., Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem.
9.2 	Kupující je povinen zajistit přístup pověřenému pracovníkovi prodávajícího do prostor, v nichž dojde k servisu zařízení.
9.3 	Kupující je povinen neprodleně ohlásit závadu prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu servisního oddělení prodávajícího:

      	EVROFIN Int. spol. s r.o.
      	Servisní oddělení 
      	Sienkiewiczova 2				tel.:  475 622 064, 475 621 804
      	400 11 Ústí nad Labem        	         fax:  475 622 064
nebo na e-mailovou adresu:		helpdesk@evrofin.eu

9.4 	Kupující je povinen používat pouze originální náhradní díly NEOPOST a originální spotřební materiál. Při porušení této povinnosti kupujícím záruka poskytnutá prodávajícím na stroj zaniká.

10.   	Závěrečná ustanovení
10.1 	Kupující bere na vědomí, že přebírá odpovědnost za škody na předmětu plnění dnem předání a převzetí předmětu plnění, do té doby nese nebezpečí škody prodávající. 
10.2 	Servisní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
10.3 	Servisní smlouvu je možné vypovědět bez udání důvodu kteroukoliv ze smluvních stran.
10.4 	Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná se počítat od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
10.5 	Tato smlouva byla vypracována v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží prodávající a dva kupující. Jakékoli změny lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.
10.6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce prodávajícího i zástupce kupujícího svůj podpis, kterým obě smluvní strany zároveň vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10.7. Smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.




V Ústí nad Labem dne:				V Mladé Boleslavi dne:              
 
Prodávající:						Kupující:



                                                                                                                                                               ………………………………………………………	        ……………………………………………………………   
EVROFIN Int. spol. s r. o.                        	Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Milan Poživil – jednatel společnosti	         Ing. Darina Ulmanová, MBA
							ředitelka ZPŠ







