Evidenční číslo smlouvy: KSM/028/2019/OVS

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění (dále jen „občanský zákoník)
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník

mezi účastníky:
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
sídlo:
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupené:
Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
IČO:
00261939
DIČ:
CZ00261939
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. pobočka Klášterec nad Ohří
číslo účtu:
(dále jen “kupující“)
a
KABEL 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE S.R.O.
sídlo:
Lípová 658, 431 51 Klášterec nad Ohří
adresa pro doručování:
Petlérská 699, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO:
28967747
DIČ:
CZ28967747
zastupuje:
Bc. David Ábelovský
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30918
(dále jen „prodávající“)

I.
Prohlášení
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Dodávka výpočetní techniky pro město Klášterec nad Ohří“, vyhlášeného v souladu se
zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“), a Směrnicí č. 3/2016 RM ze dne 7.12.2016, upravující postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, schválenou usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. 1462/56/2016
ze dne 07.12.2016.

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu výpočetní techniku podle
požadavků kupujícího obsažených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu
s nabídkou prodávajícího ze dne 16.01.2019 (dále jen „dodávka“), a závazek kupujícího zaplatit
za dodávku kupní cenu.
2. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty
uvedenými v odst. 1 tohoto článku a že je mají k dispozici.

III.
Kupní cena
1. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 545 973,- Kč bez DPH. Ke kupní ceně bude
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.
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DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %, tj. 114 654,33 Kč.
Kupní cena celkem vč. DPH činí 660 627,33 Kč (slovy: šest set šedesát tisíc šest set dvacet
sedm korun českých třicet tři haléřů)
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou (včetně dopravy dodávky do místa plnění).
3. Prodávající je povinen za účelem zaplacení kupní ceny vystavit kupujícímu fakturu, a to do 14
dnů ode dne převzetí dodávky kupujícím. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení
faktury kupujícímu.
4. Faktura bude mít tyto náležitosti:
označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
číslo smlouvy
číslo faktury
den odeslání a den splatnosti
celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
razítko a podpis oprávněné osoby
5. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

IV.
Doba a místo plnění
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu dodávku nejpozději do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. O předání a převzetí dodávky bude sepsán předávací protokol.
2. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem dodávky, přechází na kupujícího okamžikem
jejich předání a převzetí.
3. Místem plnění je sídlo kupujícího.
4. K převzetí dodávky je prodávající povinen vyzvat kupujícího písemně nejméně 5 pracovních dnů
předem a kupující je povinen dodávku převzít, nebude-li vykazovat vady. Kupující je oprávněn,
nikoliv však povinen, dodávku převzít i s vadami. Pokud kupující dodávku převezme i s vadami,
musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je prodávající povinen vady odstranit do
15 dnů ode dne předání dodávky.
5. Oznámí-li kupující prodávajícímu vadu dodávky, nemusí do odstranění vady platit část ceny
dodávky odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

V.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady dodávky
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky, resp. věcí, které jsou předmětem dodávky v
délce 36 měsíců od okamžiku předání dodávky kupujícímu.
2. Smluvní strany sjednávají nárok kupujícího na bezplatné odstranění veškerých vad dodávky
reklamovaných kdykoliv během záruční doby a na veškeré nároky vyplývající z vadného plnění
bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Nebude-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen
odstraňovat tyto vady do 3 dnů. Reklamace budou kupujícím prodávajícímu oznamovány
písemně.
3. Vady dodávky budou přednostně posuzovány a odstraňovány v místě plnění, tj. sídle kupujícího.
Nebude-li to možné, je prodávající povinen zajistit dopravu věcí, které jsou předmětem
reklamace, do místa odstranění vady a zpět a nese veškeré s tím spojené náklady.
4. V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady, je kupující oprávněn odstranit vadu
sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu veškeré náklady
s tím spojené.
Stránka 2 z 4

Evidenční číslo smlouvy: KSM/028/2019/OVS

VI.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení prodávajícího s předáním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady dodávky je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky bez DPH za každou vadu a
každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti prodávajícího, pokud nezajistil nápravu ani v kupujícím
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky bez DPH za každý jednotlivý případ a každý
započatý den, kdy porušení povinnosti prodávajícího trvá. V případě porušení povinnosti, které
nelze dodatečně zhojit, činí smluvní pokuta 5% z celkové ceny dodávky bez DPH.
4. V případě prodlení s předáním dodávky nebo s odstraněním vady dodávky se výše smluvní
pokuty omezuje na 50% z celkové ceny dodávky bez DPH.
6. Vedle smluvní pokuty má kupující právo na náhradu škody v plné výši.

VII.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení prodávajícího s předáním dodávky a
prodlení prodávajícího s odstraněním vady dodávky považují za podstatné porušení povinnosti,
pokud bude prodlení trvat déle než 30 dnů.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se její účastníci v ostatních věcech příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že město
Klášterec nad Ohří jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace
o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s
kompletním zveřejněním této smlouvy způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně veškerých
dodatků a skutečně uhrazené ceny ve smyslu § 219 ZZVZ.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení,
kupující dvě vyhotovení.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na
základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a nebyla ujednána v tísni.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace sestav PC (doplní účastník v souladu s přílohou č. 5 ZD - Technické
zadání kupujícího)
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V Klášterci nad Ohří dne 28.01.2019
Za kupujícího:

Ing. Štefan Drozd, starosta města

V Klášterci nad Ohří dne 30.01.2019
Za prodávajícího:

Bc. David Ábelovský, jednatel firmy
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