
smlouvaKupní

zavřené podle USÍ, § 2079 a; násl, zákona Č, 89/2012 Sb, občanský Zákoník, v platném znění

(dále Jen „smlouva“)

Prodávající: SKYLAB spol. r.o. REG. Č,
Hyglcníclm

mesl::

stanico

Sídlo: Zakouřilova 1170/16

lllavnmc

Prahy

Zápis v OR. C 70554 vedená Městského soudu V Praze

Oprávněný Zástupce' Jiří Pokorný 0 r 1 Jr , i .l !1 v 5 ;/ 2 0 'l ,l

IČ: 25790943

DIČ: CZ25790943 Souv
serial

:i:

Bankovní spojení FIO 3.5. 00

Číslo účtu: 2700441 754/2010

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy: Robert Burdeí. tel' 724 567 206,

roben,burdej@skylab.cz

(dále jen „prodávající“)

Kupující:
ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy šíří sídlem V P raze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 O1 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: RNDr Jan Jarolímek, Ph,D,. MBA, ředitel

IČ 71 009256

DIČ' není plátcem DPH

Bankovní ČNB Prahaspojeni:

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba ve Věci předmětu smlouvy: Milan Semerád, tel: 733 673 970, it@hyggraha.cz

(dále jen „kupUjící“)

Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je V souladu se zadávací dokumentaci veřejně zakázky S názvem „Veřejná

zakázka malého rozsahu ÍE1 nákup licencí ma Windows Server Standard 2016 NL GOV“

dodání 32 ks WinSVrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic, dodané licence jsou nově, nikde

k nlm dohledatelně licenční klíče ke starším verzim vzhledemneregistrované existují prod uklu

k možné potřebě downgrade (dále jen „předmět smlouvy“),

2 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas aj umežnit mu nabýt

vlastnické právo k předmětu koupě, právo ke zbožL

3. se řádné včas dodané zboží b;Kupujicí zavazuje převzít zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu

Kupní IFPI IE'

1. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související plněním předmětu

smlouvy, zejména náklady na dopravu, spojené !li dodáním zboží lh' místo určené ve smlouvě.

2 Celková cena před métu smlouvy bez DPH, DPH b.. včetně DPH je stanovena ta kto:

Celková cena bez DPH: 62.200,00 Kč

DPH 21%: 13,062,00 Kč

Celková I'Iälk' včetně DPH: 75.262,00 Kč

Platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za dodání zboží dle objednávky Kupujícího

na základě řádně vystaveného daňového dokladu faktury.

2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zakona č. 235/2004Sb., O

dani n pñdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů' V při padá, že účetní doklady nebudou mít



.*h__

l

odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit je Zpět Prodávajícímu k doplnění, přičemž

doručením vadné faktury nezačiná běžet Ihuta splatnosti. Lhůta splatnosti počína běžet 0d

opětovného zaslání náležitě doplněných či upravených dokladů zpět Kupujícímu

3. Prodávající je oprávněn vystaVIt daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu

smlouvy

44 Splatnost kupní ceny je stanovena na ?III kalendářních dnú ode dne doručení daňového dokladu

faktury Kupujícímu

5. Úhrada plnění předmětu smlouvy bude prováděna v českých korunách.

6. Faktura považuje za uhrazenou okamžikem odepsani fakturované částky Z účtu Kupujícího.

7. Zálohová platby nejsou přípustné

8. Cena za zboží je stanovena v souladu s nabídkou Prodávajícího kterou podal jako uchazeč do

zadávacího řízení na veřejnou zakázku S názvem „Veřejná zakázka malého rozsah u IE nákup

licenci m Windows Server Standard 2016 NL GOV“.

9. Takto stanovena' celková nabídková cena předmětu smlouvy je konečná a pevná E její

překročení je možné pouze V případě změny (zvýšení) sazby DPH v prúběhu plnění této

smlouvy, E to o Částku odpovídající
této

legislativní
změně.

IV,

Dodací podmínky

1, Prod ávaj ící je povinen dodat Kupujícímu veškerý předmět smlouvy zboží ve lhütě do 13. 12.

201 7.

2. Zboží bude dodáno elektronicky. Zpúsob dodání přímé připsání 1?" účet Microsoft VLSC, portál

Microsoftu Vázaný k e-mailu it@hygprahavcz

3. Prodávající je povinen před at veškeré doklady týkaj ící předmětu smlouvy a umožnit

Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo.

4, Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do místa určeného ve smlouvě bezplatně.

5.
Prodávající prohlašuje že dodávaný předmět smlouvy není zaüžen

právy
třetích osob.

6. Nebezpečí škody na věci přechází 'IF kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy V souladu

s touto smlouvou,

7' Kupujicí je oprávněn odmítnout p řevzeti zboží, nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží

sjednané v této smlouvě se skutečné dodaným zbožím.

V.

Nabyti vlastnického p ráva

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem předání zboží

VI.

Smluvní pokuty

1. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % n celkové ceny zboží

Za každý započatý den prodlení s řádným a včasným dodáním předmětu této smlouvy oproti

dodací Ihútě sta novené V této smlouvě

2. smluvní neni dotčeno lh' náhradu smluvníZaplacením pokuty právo škod y převyšující výší

pokuty.

VII.

Transparentnost úřadu HJ přístup Il informacím

1. bere na vědomí tuto smlouvu V souladu se zákonemProdávající povinnost kupujícího uveřejnit

č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon O registru smluv), I: ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,

0 zadávání veřejných zakázek. a. vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 ze dne 23. května

2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP zásady upravující jejich uveřejňování.

2. Prodávající bere m' vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č 106/1999 Sb.,

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající bere na vědomí, že je na základě § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční

kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (Zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů. osobou povinnou spolupúsobit při výkonu finanční kontroly,

4. Smluvní strany souhlasí tím, aby tato smlouva byla zveřejněna lt:: oficiálních webových

stránkách kupujícího, a !O včetně případných příloh a dodatku bez časovéh o omezeni.
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5. Prodávající zavazuje zachová vat mlčenllvost 0 všech skutečnostech, které se dozvěd ěl

v souvislosti s plněním
této smlouvy O osobě kupujícího, Povinnost mlčenlivosti trvá po

ukončení smlouvy.

VIII.

Odpovědnost '411 vady zboží

1. Na dodávané zboží je prodávajícím poskytována záruka. Záruční doba Činí 24 měsíců ode dne

předání zboží kupujícímu Poskytované záruka znamená, že dodávané zboží bude mít po celou

dobu záruky vlastností odpovídající obsahu technických norem, které IGI:) ne dodávané zboží

vztahují.

2. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě CO nejdříve po jeho převzetí b.. přesvěd čit se O

jeho vlastnostech a množství.

3, Zjíst l-li kupující po p řevzeti zboží, že dodané zboží neodpovídá předmětu smlouvy, uplatní

kupující
odstranění vady zboží prodávajícího, a to ve lhútě do 20 pracovnich dnů ode dne

převzetí zbožL

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami ?al účinnosti dnem

zveřejnění V registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze pouze formou písemných vzestupně Čislovaných dodatku

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami

3. Kterákoliv ze smluvních stran Je oprávněná smlouvu vypovědět bez udání dúvodu. Výpovědní

doba činí 14 dnu začíná běžet dnem
následujícím po dni, V němž

bylo písem né vyhotoven í

výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. V případě doručování prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena V případě, že si adresát

písemnost ve lhůtě 10 dnú ode dne kdy byla připravena k
vyzvednutí, nevyzved ne

Smluvní

stra ny zavazují, že v pñpadě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu

informovat nej později do 3 pracovnich dnü Neozna'mi-II druhá strana změnu adresy, plati, že

zmařila úmyslně dojiti projevu vúle

4 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že prodávající poruši jakoukoliv

povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho

ani ve lhütě určené ve kedůsledky jinak napraveny výzvě kupujícího zjednáni nápravy.

5, od V že věcně ?el místně soud rozhodlKupujicí je oprávněn odstoupit smlouvy případě, příslušný

o způsobu řešení úpadku prodávajícího.

6, V případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením. jsou smluvní strany povinné vypořádat

Sl své závazky FJ pohledávky vzniklé Z této kupní smlouvy do 30 dnú ode dne zániku.

7. Všechny vztahy ÍOU'O smlouvou neupravené se řídí platným právním řádemje'iho l česleské republiky,

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisu, Spory

vzniklé u této smlouvy budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že Sl tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vúle, určitě, vážně

k. srozumitelně.

9, Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech ::I platnosti igina'lu, u nichž prodávající obdrží

vyhotovení e“, kupující 2 vyhotovení,

If lZ' 1017
V Praze dne 1 pr since 2017 V P raz dne

stanice hl. m. Prahy

sídlem Riaze

HEDITEL

ovn!

á 12,

D'ílllíádka

1100' Prahaí

203

m100.§ax.27.4.212335.„

za rodávajícího jíoího

Jiří Pokorný E r. Jan Jarolí ek, Ph.D., ul :h

Jednatel řed Itel


