Ev.č. zadavatele:

EKIS: 904016694

KUPNÍ SMLOUVA - notebooky
(dále jen „smlouva“)

ZZ-331-17/R-2016
Smluvní strany
GraphTech
právní forma a vedení v rejstříku:
se sídlem:
jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
kontaktní osoba včetně údajů:
- ve věcech technických
- ve věcech smluvních

Spol s r.o. vedená u KS v Plzni, oddíl C vložka 11606
Lobezská 214/9, 326 00 Plzeň
Ing. Petr Skala, jednatel
25238051
CZ25238051
KB – 8057070217/0100
Pavel Skala (pavel.skala@graphtech.cz, tel. 412 871 007)
Ing. Petr Skala (petr.skala@graphtech.cz, tel. 412 871 870)

(dále jen „prodávající“)
a
Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
jejímž jménem jedná:
Mgr. Jan Louška, ředitel
IČ:
75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojení:
ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasílání faktur:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
kontaktní osoba včetně údajů:
- ve věcech smluvních
Mgr. Čeněk Fojtík (cenek.fojtik@zzmv.cz, tel.: 974 827 653)
- ve věcech technických Luboš Linhart( lubos.linhart@zzmv.cz, tel.: 974 827 676)
(dále jen „kupující“)
(dohromady dále jen „Smluvní strany“)
se dohodly
na uzavření této smlouvy dle ust. § 1746 odst.2, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu:
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I.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží
specifikované v Čl. II této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.7.2016, která byla na
základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem T002/16/V00040702 prostřednictvím
elektronického tržiště vybrána jako nejvýhodnější.
Článek II.
Zboží, jeho předání a vady
1. Předmětem této smlouvy je dodání zboží:
4 ks notebooků v konfiguraci dle zadávací dokumentace ZZ-531-5/R-2016
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu společně se zbožím i veškeré doklady, které se ke
zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží:
- dodací list
- návody k použití zboží
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
v platném znění, a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením
kvalifikační třídy,
kdy všechny shora uvedené doklady a dokumenty musí být v českém jazyce.
2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu podle Čl. V. této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží
(dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně a v souladu s touto
smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody svého odmítnutí
písemně sdělí prodávajícímu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu
předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle
volby kupujícího kdykoliv ve lhůtě 24 měsíců od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na
odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti
pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle Čl. II odst. 4
a 5 této smlouvy.
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Článek III.
Doba a místo plnění, předání zboží
1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě plnění nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
2. Místem plnění je 12. patro budovy A areálu Policejní akademie, Lhotecká 559/7, 143 01 – Praha
12 – Kamýk.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení protokolu v místě dodání.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady
skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
Článek IV.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch
účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
Článek V.
Cena a platební podmínky
1.

Cena za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího a činí:
- 127 018,40 Kč
- 26 673,86 Kč

bez DPH
výše DPH v Kč

- 153 692,26 Kč

včetně DPH

2.

Smluvní strany se dohodly, že uvedená cena je konečná a zahrnuje všechny náklady spojené
s koupí zboží (doprava do místa plnění, apod.).

3.

Úhrada ceny bude provedena až po převzetí zboží dle Čl. III. bezhotovostně na účet
prodávajícího na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury). Fakturačním
místem je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy na straně kupujícího.

4.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy, musí obsahovat
cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu (členění dle odst. 1 tohoto článku), evidenční číslo
smlouvy a kopii protokolu o předání a převzetí zboží dle Čl. II odst. 3 této smlouvy.

5.

Splatnost faktury se stanoví na 21 dní po obdržení faktury objednatelem.

6.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat všechny předepsané
náležitosti nebo nebude doložena příslušnými doklady, je objednatel oprávněn fakturu
zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit bez zaplacení. Oprávněným vrácením přestává běžet
původní lhůta splatnosti a nová 21denní lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení
opravené faktury.

7.

Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu kupujícího.
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8.

Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran při plnění smlouvy
1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, pokud tento nebude dodán řádně v
souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě.
3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, musí být učiněna
v písemné podobě a druhé straně prokazatelně doručena na adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
4. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvního ujednání tvoří zadávací
dokumentace k veřejné zakázce čj. ZZ-531-5/R-2016 včetně všech jejích příloh. V případě
rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním zadávací dokumentace má přednost znění
obsažené v této smlouvě.
Čl. VII.
Povinnost mlčenlivosti
1.

Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při realizaci této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
- o informace, které jsou veřejně přístupné;
- o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.

2.

Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se
budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

3.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této
smlouvy, odpovídá prodávající, jakoby povinnost porušil sám.

4.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1.

V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží dle Čl. II a III ze strany prodávajícího,
v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení
prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
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2. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost dle Čl. VII. této smlouvy, je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti.
3. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejích písemného
uplatnění druhou smluvní stranou.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok oprávněných smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, která zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a)
b)
c)
7.

prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 7 kalendářních dnů;
neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle Čl. II;
porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího podle Čl. VII.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních
dnů.

9.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
kupujícímu na základě protokolu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je
nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je
nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje
odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
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3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané a reklamované vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů
od doručení reklamace kupujícího.
4. Prodávající je v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 300,- Kč, a to za každý případ a každý kalendářní den prodlení. Sjednaná smluvní pokuta
je splatná na základě faktury doručené prodávajícímu do 21 dnů ode dne jejího doručení.

Čl. X.
Vznik, trvání a ukončení smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí uplynutím záruky dle Čl. IX této smlouvy.
3. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou sjednávat pouze statutární zástupci smluvních
stran nebo jimi k těmto úkonům zmocnění zaměstnanci. Všechny změny nebo doplnění
smlouvy jsou platné pouze v podobě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě
podepsaných statutárními zástupci obou stran.
Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1.

Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně změnu
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
3. Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se
v případě pochybnosti či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Prodávající podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve
smlouvě a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.
5. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu kupujícího, jakož i
v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, v platném znění,
s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace. Toto ustanovení musí být
zřetelně označeno.
6. Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo,
budou spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným
českým právem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
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8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Plzni dne: 3.8.2016

V Praze dne: 18.7.2016

………………………………

…………………………………………

Prodávající
Ing. Petr Skala
Jednatel

Kupující
Mgr. Jan Louška
Ředitel Zdravotnického zařízení MV
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