Název: Dodávky výpočetní techniky 2011
KUPNÍ SMLOUVA č. RS2011-11-14-02

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)

I.
Smluvní strany:
Prodávající
Sídlo
osoba oprávněná jednat
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
Zapsán
Kontaktní osoba + telefon + e-mail

CS Data, s.r.o.
Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1377, PSČ 702 00
Hana Krůčková - jednatel
61973629
CZ61973629
KB a.s.
7715060287/0100
377 222 573
377 224 698
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7412
Štěpán Červenka, 774732901, cervenka@csdata.cz

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Sídlo

Nádražní 2, 30628 Plzeň
ing. Pavel Kronďák,
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
75151529
ČNB
8246881 / 0710
974 321270
974321288
oikt1plz@mvcr.cz
Jiří Flax 724 347 873
a
Karel Rypl 602 135 046

Osoba oprávněná jednat
IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
e-mail
Oprávněná osoba převzít

II.
Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy je „nákup výpočetní techniky" v množství dle
přílohy č. 1– „Předmět plnění“.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu
podle článku IV.

III.
Technické podmínky
Technická specifikace je uvedená v příloze – „technické požadavky“ (u
monitorů pouze „konfigurace“) a příloze „konfigurace“
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Prodávající souhlasí s tím, že jím dodávaná výpočetní technika bude
splňovat parametry dle uvedených příloh.

IV.
Kupní cena
1. Cena je stanovena ve výši
654.480,- Kč bez DPH
DPH 20 %
130.896,- Kč
CELKEM
785.376,- Kč včetně DPH
Slovy:
Sedmsetosmdesátpěttisíctřistasedmdesátšestkorunčeských
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (včetně dopravy do
místa plnění, školení obsluhy, clo, skladování, atd).
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen v případě
zvýšení DPH.
V.
Doba a místo plnění
1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30 dnů od data
uzavření této smlouvy.
2. Místo plnění: Kozolupy 120.
VI.
Všeobecné dodací podmínky
1. Balení originál.
2. Jako součást dodávky bude dodací list, který bude obsahovat rozpis
samostatných zařízení, seznam softwaru k dodávanému zařízení
s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky a akceptační protokol
potvrzený zástupcem příslušného veřejného zadavatele.
3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od dopravce v místě
plnění.

VII.
Platební podmínky
1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení
převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví do 5 pracovních dnů od převzetí
zboží kupujícím.
2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
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dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu,
která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve
smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu
běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
6. Zálohu kupující neposkytuje.
VIII.
Podstatné porušení smlouvy
1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
a) nedodání zboží ve sjednaném termínu plnění podle článku V. smlouvy,
b) neplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků dle čl. II. a III. této
smlouvy,
c) nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do 5 dnů po
vrácení vadného zboží.
IX.
Servisní a záruční podmínky
1. Prodávající je povinen dodat zboží se zárukou 60 měsíců.
2. Bezplatná telefonická podpora – pro celou ČR - jednotné číslo pro všechna
zařízení dodaná.
3. Servisní zásahy provádět v místě instalace – dle potřeby u jednotlivých
útvarů v rámci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
4. Požadavek na servisní zásah uplatní držitel záručního listu - zástupce
kupujícího, pověřený jednat ve věcech technických v případě zjištění vady
dodávky – Ing. Jan VEBER, a to písemně, dopisem nebo faxem,
respektive telefonicky s následným písemným potvrzením na stanovenou
kontaktní adresu servisního pracoviště - (CS Data, s.r.o. – DiS. Jaromír
Daduč tel. 737204418).
5. Práce směřující k odstranění zjištěných vad zahájit nejpozději následující
pracovní den po dni, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.
6. Pro všechny dodané typy zařízení, servisní práce ukončit a reklamované
zařízení s odstraněnými vadami vrátit uživateli nejpozději do konce třetího
pracovního dne po dni, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.
7. V případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu odstranit,
poskytnout ve stejném termínu za vadné zařízení ekvivalentní náhradu
jako zápůjčku, na odstranění vady dále pracovat a reklamované zařízení
po skončení opravy dodat na místo původní instalace a zápůjčku odebrat.
8. Kupující požaduje plnou náhradu vadných disků, u zařízení kde jsou
součásti, v době záruky bez nároku na vracení vadných disků nebo
datanosných kotoučů.
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9. Přepravu zapůjčeného i reklamovaného zařízení tam i zpět zabezpečí na
náklady a riziko poskytovatel servisních služeb.
10. Pro servisní pracovníky poskytovat help desk a hot line.
11. Pokud nebudou v rámci záručního servisu dodrženy časové a věcné
podmínky při odstraňování závad dle výše uvedených zásad, budou
veřejným zadavatelem uplatněny k uchazeči sankce – smluvní pokuty ve
výši 1500 Kč s DPH na den a na každý incident.
12. Dodavatel je povinen zajistit sběr a likvidaci použitého zařízení a to nejen
poptávaného, ale i zařízení, které je veřejnou zakázkou nahrazováno a to
minimálně 2 roky od ukončení záruční doby zařízení.

X.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% oprávněné částky předmětu plnění bez DPH
za každý, i započatý, den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši 0,05% oprávněně fakturované částky bez DPH za
každý, i započatý, den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních
dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody v plné výši.

XI.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy (§ 344 a násl. obchodního zákoníku).
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek
prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.

XII.
Řešení sporů
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním
řízení.
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XIII.
Odpovědnost za škody
1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem
č. 40/1964., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými,
očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních
stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající
a 1 kupující.
6. Přílohy: Příloha č.1 – Předmět plnění
Příloha č.2 – Technická specifikace
Příloha č.3 – Konfigurace – NB7V

Prodávající:

Kupující :
Ing. Pavel Kronďák
vedoucí odb. informačních a komunikačních technologií
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

Hana Krůčková - jednatel
Datum :

razítko

Datum :

