SNIL 2019/242

KUPNÍ SMLOUVA
na dodávku 70 ks PC
Strany

městská Část Praha 12
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany"
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna,, a.s.
číslo bankovního účtu: 2000762389/0800
(dále jen ,,kupujícř')
a

Netfox s.r.o.
se sídlem: Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupená: Leošem Liščákem - jednatelem
IČO: 27574032
DIČ: CZ27574032
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s,
číslo bankovního účtu: 2405638001/5500
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116806
(dále jen nprodávajícl"')

uzaviraji tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením dle ust. § 2079 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,smlouva").
Článek I.
Předmět smlouvy
l. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího za podmínek ve smlouvě stanovených
dodat 70 ks PC dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. l této smlouvy
(dáte jen ,,předmět koupě") a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu
koupě a závazek kupujicího za předmět koupě zaplatit kupní cenu uvedenou v Článku III.
smlouvy.
2. Součástí předmětu koupě je jeho dodání do místa plnění a předání dokladů potřebných
k převzetí a uživání věci (dodací list, záruční list a kompletní uživatelský manuál
v českém jazyce).
3. Prodávající je vázán svou nabídkou podanou dne 29. 5. 2019 v rámci zadávacího řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na elektronickém tržišti (identifikační číslo veřejné
zakázky: T002/19N00056835) s názvem "Dodávka 70 ks PC".
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Článek ll.
Podmínky předání
1, Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30 pracovních
dnů od podpisu tCto smlouvy.
2. Místem předání předmětu koupě je pracoviště kupujíciho: odbor informačních technologii
Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany.
3. Prodávající je povinen písemně informovat kupujiciho nejméně 2 pracovní dny přede
dnem odevzdání předmětu koupě (prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou
adresu povčřenCho zástupce kupujícího), že předmčt koupě je připraven k předání.
4. Pověřeným zástupcem kupujícího je
tel:
e-mail:
5. O odevzdání a převzetí předmětu koupč bude sepsán předávací protokol podepsaný
pověřeným zástupcem kupujícího a prodávajícím. Podpisem předávaciho protokolu
přechází na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupč. Na kupujícího přechází
nebezpečí škody na předmětu koupě jeho převzetim.
Článek III.
Cenové ujednání a platební podmínky

l.

Kupní cena za předmět koupě byla smluvními stranami sjednána na základě nabídky
prodávajíciho dle čl. I odst. 3 této smlouvy takto
'

Položka
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;') DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdaniteľného plnění.
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2.

Kúpni cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího včetně dopravy.

3.

Úhrada kupní ceny bude provedena kupujícím na základě daňového dokladu (dále jen
,,faktura") vystaveného prodávajícím do 15 dnů po odevzdání předmětu koupě
kupujícímu dle čl. IT. této smlouvy.

4.

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícímu.
Za datum úhrady se považuje datum odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujíciho.
Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, který musí
být totožný s číslem účtu uvedeným na faktuře.

5.

Faktura bude vystavena v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být označena názvem
,,Dodávka 70 ks PC". Faktura bude dále obsahovat identifikaci předmčtu koupě,
informaci o tom, že dodávka obsahuje OEM licence operačního systému.

6.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn
vrátiť ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě. Prodávající podle
charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává
bčžet původní lhůta splatnosti. Nová 30 denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem
doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.
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Článek IV.
Vady předmčtu koupě, záruka za jakost

l. Předmět koupě má vady, pokud jej prodávající neodevzdá v ujednané jakosti, množství,
pokud prodávající odevzdá jinou věc, než bylo sjednáno, jestliže doklady nutné k převzetí
nebo užívání věci nejsou v pořádku nebo pokud váznou na předmětu koupč právni vady.
2. V případě zjištěných zjevných vad předmětu koupě při jeho předání, je kupující oprávnčn
odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu.
3. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce trváni 36 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu dle čl. II. této
smlouvy. Běh záruční doby se přerušuje po dobu, po kterou nemůže kupující předmčt
koupě řádně užívať pro vady, za které nese odpovčdnost prodávajicí. Ode dne výmčny
vadného předmětu koupě počíná na vyměněný předmět koupě běžet nová záruční doba v
délce špecifikované v první větč tohoto odstavce.
4. Po dobu trvání zámky se prodávající zavazuje provést na pracovišti kupujícího odstraněni
vad do 48 hod. od oznámení vady kupujícím. V případě, kdy opravu nebude možné
ukončit do této doby, má kupujici právo na bezplatné zapůjčení zařízení se stejnými či
vyššími parametry do doby ukončení opravy. Po dobu bezplatného poskytnutí jiného
vhodného zařízení není prodávající v prodlení s odstraněním vady ve smyslu článku IV,
odst. 3. této smlouvy.
5.

Poskytne-li prodávající kupujícímu na dobu nezbytnou pro provedeni opravy bezplatné
jiné vhodné zařízení, je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne nahláSení vady vadný
předmět koupě bud' opravit, nebo vyměnit za bezvadný stejných či vyšších parametrů
(včetně bezplatné konfigurace dle potřeb kupujícího). Nesplní-ii prodávající povinnost dle
předchozí věty, je uplynutím stanovené lhůty v prodlení s odstraněním vady, a to i v
případě, že kupujícímu bezplatné zapůjčil jiné vhodné zařízeni.

6.

Tím není dotčeno právo kupujícího postupovat v souladu s ustanovením § 2106, 2107 a
následujících občanského zákoníku. Za oznámení vady kupujicim dle této smlouvy
považují smluvní strany oznámení vady bez zbytečného odkladu, a to i telefonicky na
telefonním čísle +420 777 292 522 a zároveň elektronicky na e-mailové adrese

7. Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši.
Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z
odpovčdnosti za vady.
Článek V.
Smluvní pokuta, odstoupeni od smlouvy

l. V případě prodleni prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v dobé sjednané v čl. IL
odst. l. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,5 % z celkové kúpni ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit
prodávajícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované Částky za každý i započatý
den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.
této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
celkové kúpni ceny za každý i započatý den prodlení.
Strana 3 (celkem 7)

4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v
plné výši, způsobené porušením povinnosti sankcionovaných smluvními pokutami.
Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze
smluvních stran.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající neodevzdá
předmět koupě v termínu sjednanému v čl. II. odst. l. této smlouvy, dále v případě, že
předmět koupě nebude odpovídat podmínkám uvedeným v čl. I. této smlouvy.
6. Ujednáním o možnosti odstoupeni od této smlouvy uvedeným v předchozím odstavci není
dotčeno právo odstoupit od této smlouvy v i ďalších připadech podstatného porušení
smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, a to zejmCna při porušení jakékoliv
smluvní povinnosti, která má pro kupujícího zásadní význam.
7. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé
smluvni straně.
8. Odstoupeni od této smlouvy musí být písemnC a musí obsahovat odkaz na ustanovení této
smlouvy, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně nčkterých zákonů (dále jen ,,autorský zákon") či občanského
zákoníku, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.
9. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.
10. Odstoupeni od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku z prodleni, pokud
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.
Článek VI.
Náhrada Škody

l.

Prodávajíci odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené kupujícimu porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Prodávající odpovídá zejména
za škody způsobené porušením ustanoveni této smlouvy, škody způsobené jiným
protiprávním Cinem a škody vzniklé v důsledku vadného plnění.

2.

Jakákoliv ustanovení týkajíci se omezeni výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

3.

Povinnosti k náhradě Škody se prodávající zprostí, pokud prokáže existenci okolností dle
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

4.

Prodávajíci před podpisem tCto smlouvy předal kupujícímu kopii pojistné smlouvy
(pojistky nebo pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s prováděním jeho podnikateľské činnosti ve výši horní
hranice pojistného plnění minimálnč 1.000.000 KČ na jednu pojistnou událost.
Článek VII.
Závčrečná ustanovení

l.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

2.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením
v souladu s občanským zákoníkem. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy
z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně.
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3.

Smluvni strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná v celém
rozsahu.

4.

Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných
dodatků.

5.

V případě, že by některé ustanovení této smlouvy stalo zdánlivé, neplatné či neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnosť ostatních Částí smlouvy. Smluvní
strany se ho zavazuji po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se svým
obsahem nejvíce účelu zdánlivého, neplatného či neúčinného ustanovení.

6.

Smluvní vztahy výslovné neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. autorského zákona.

7.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž
prodávajicí obdrží (l) stejnopis a kupující obdrží (2) stejnopisy.

8.

Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajisti kupujíci.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - Technická specifikace předmětu koupě.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V P,,,, d,, 2d'c 6. 2C'ň?

V P,aze dne O 3, 07. 2019

Mgr. Jan A
cc
¢SMT
, ,:Ň'"'""7;'
Sr
":
U)

Leoš Liščák
j'dnatel

NJ

F"'
\
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Příloha Č. l - Technická specifikace předmětu koupě

Produktové
číslo (PN)

OptiPlex 3060 Micro Form Factor
(N00603060MFF) v konfiguraci:

Název - popis

210-AOIK

OptiPlex 3060 Micro Form Factor BTX

329-BDQY

OptiPlex 3060 Micro with 65W up to 87% efficient adapter

329-BBJL

TPM Enabled

338-BNZV

Intel Core 15-8500T (6 Cores/9MB/6T/up to 3.5GHz/35W); supports Windows
10/Linux

370-ADZL

8GB 1X8GB DDR4 2666MHZ Non-ECC (celkem dva sloty a možnosť rozšířeni až na 32 GB)

400-AEFT

2.5" 500GB 7200rpm ŠATA Hard Disk Drive

450-AAZR

European Power Cord

450-ADTR

65 Watt AC Adapter
No Accessories
No UPC Label

389-CILI

Dell OptiPlex 3060 MFF Regulatory Label

492-BBFF
555-BDZT

No Serial Port/PS2 Adapter
Qualcomtn QCA9377 Dual-band lxl 802.llac Wireless with MU-MIMO " Bluetooth 4.1

555-BDZX

Internal Wireless Antennas

555-BECR

Qualcomm Wireless QCA9377 lx1 driver

570-AAIQ
580-ADDB

Optická myš značky Dell - MSll6 - čemá
Dell Multimedia Keyboard - klávesnice - Czech (QWERTZ) - Black

658-BBRB

Waves Maxx Audio

525-BBCL

SupportAssist
NO RAID

700-10203

Producer Recycling Fund Contribution

700-10201

Producer Recycling Fund Contribution

700-10355

Producer Recycling Fund Contribution

619-AIQE

Operační systém - Windows 10 Pro (64Bit) Czech

631-ABSG

No Out-of-Band Systems Management

632-BBBJ

CMS Software not included

658-BBLB

Dell Applications for Windows

658-BDVY

MOD-SRV,SW,OPTI,3060

658-BCUV

OS Recovery

650-AAAM

AntiVirus : Windows Defender

647-10217

Partner Operations Support

710-45416

Záruka tri roky - 3Y Basic Onsite Service NBD
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Konektivita
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2x USB 3.1 porty (Přední panel)
lx Univerzálni zvukový konektor typu Jack (Přední panel)
lx Linkový výstup (Přední panel)
lx Vypínač (Přední panel)
lx sít'ový konektor RJ45 (Zadní panel)
2x USB 2.0 porty (Zadní panel)
2x USB 3.1 porty (Zadní panel)
lx DisplayPort 1.2 (Zadní panel)
lx HDMI 1.4 (Zadní panel)
lx Slot pro zámek Kensington (Zadní panel)
lx Připojení napájení (Zadní panel)
lx RJ-45
lx audio TlO

Rozměry: Šířka: 3,6 cm (1,4") l 2. Hloubka: 17,8 cm (7,0") l 3. výška 18,2 cm (7,2")
Hmotnost: 1,18 kg (2,6 libry)

Sít'ová karta: LAN 100/1000 Mbps, s možností Wake Up On LAN, RJ-45

Zabezpečení:

·
·
·

Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSU - 2 úrovně hesel.
Blokování bootu z CD, USB portů.
Blokování vybraných periferii tak, aby s nimi nemohl pracovat OS (CD, USB
sběmice).

·
·

Bootováni OS z USB disků.
adaptér Wi-Fi s možností deaktivace
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