
REG. Č. quieí 11

Kupní smlouva
j00004/2018í

uzavřená podle ustanovení § 2079 následujících Souvir

zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smloutLa'Žtłmeziýí
\\

JANUS 53. ľ.0.Prodávající: spol.

Sídlo: Na Lysínách 43, Praha 4

Zápis V OR: vedeném Městs kým soudem V Praze, oddíl C, vložka č, 7420

Oprávněný zástupce: lng. Vladimír Doležal

IČ: 40764281

DIČ: CZ40764281

Bankovní spojeni: Komerční banka 3.5,

Číslo účtu: 86-8959320297/01 00

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „prodávající“)

Kupující: čR Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem m Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: RNDr. Jan Jarolímék, Ph.D„ MBA. ředitel

IC: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojeni: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“)

Níže uvedeného dne, měsíce i: roku uzavřeli prodávající kupující tuto kupní smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1 Prodávající V souladu :a investiční akcí id. č. 135V061001701 šla' zadávací dokumentací

veřejné zakázky názvem „HSHMP multifunkční zařízen i“ zavazuje dodat kupujícímu

převést 'le něj vlastnické právo ke zbožt které je specifikováno CO do množství druhu V příloze

č, 1 (dále jen „zboží“), která je nedílnou součástí této smlouvy, kupující se zavazuje od

prodávajícího toto zboží převzít zaplatit Me' jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši

způsobem uvedeným V čl. této smlouvy.

2. Prodávající ÍOLIlO smlouvou prodává ,2. kupující touto smlouvou kupuje před mět koupě uvedený

V odst 1 tohoto článku přijímá do svého vlastnictví 'k' kupní cenu uvedenou V článku této

smlouvy, b. to vše při splnění podmínek uvedených níže.

3. Prodávající je oprávněn nechat Zboží dodat třetí osobou pouze
S předchozím písemným

souhlasem kupujícího. Prodávající SE zavazuje poskytnout kupujícímu identifikační ůdaje

veškerých subdodavatelů, e' to V rámci písemné žádosti 0 udělení souhlasu sjejich využitím

kupujícímupředkládané

Článek

'EE “-J m ísto plnění

1. Smluvní strany šli' dohodly Ital tom, že zboží prodávající dodá kupujícímu nej později

do 14. 5. 2018 na adresu Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město (dále jen „misto

dodáni“),

2. Pro dodání zboží nesta novuje žádná přípustná odchylka CO rn nožství a ceny zboží týče.
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3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází Z prodávajícího na kupujícího okamžikerr

převzetí předmětu koupě V místě dodání dle odst. 1 tohoto článku. Prodávající dále prohlašuje,

že
předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnými podzákonnými

normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož požadavky kupujícího.

4, Vlastnické právo nabývá kupující k předmětu koupě
dnem

převzetí předmětu koupě.

Článek

Kupní :Of-hh' ?J platební podmínky

1.
Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena ve výši 81 870,' Kč bez DPH, DPH 21 % Činí

17 192,70.- Kč e' celková cena včetně DPH činí 99 062,70,- Kč.

2. Kupní Ilľéllřť je stanovena jako konečná F; nepřekročitelná zahrnuje V sobě související náklady

JE skladování, cla, dopravné další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvy,

3. Faktura bude formou b. obsahem odpovídat zákonu účetnictví, zákonu DPH a bude

obsahovat
mj. tyto ůdaje:

označení povinné a. oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ. DIČ,

označení zboží, předmět fakturace, číslo
objednávky

číslo faktury,

den odeslání den splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu b, číslo účtu,

fakturovanou sumu,

razítko podpis oprávněné osoby.

4. V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené V této smlouvě, není kupující

povinen jí
uhradit. Tuto skutečnost je kupující, bez zbytečného odkladu, povinen prodávajícímu

písemně sdělit V takovém případě :i: přeruší plynuíí lhůty splatnosti nová lhůta splatnosti

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu

5. Cena bude uhrazena jednorázově na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu

35. splatností 30 dnu.(faktu ry)

6 Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu kupujícím.

7. Kupující nepos kyluje zálohy

Článek IV.

Záruka odpovědnost '4:1 vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle (e'to smlouvy řádně e' včas v rozsahu. jakosti I:

provedení dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických či právních vad. Dodané zboží

musí nové, ?l nepoužité.býl originální

2. Na dodané zboží se záruka 24 měsíců. za ževztahuje Prodávající odpovídá !0, předmět koupě

má ?l po výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti a jakost stanovenou ÍOUÍO smlouvou, F'o tuto

dobu prodávající odpovídá za vady„ které kupující zjistil které včas reklamoval. Kupujicí je

povinen reklamovat zjevné vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data

záruční odstranit na sve' včetně nákladůvypršení doby. Prodávající je povinen tyto vady náklady,

spojených dopravou

3. Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem řádného odevzdání zboží.

44 Prodávající se zavazuje že dodáním před mětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob,

zejmena práv k průmyslovému vlastnictví či ochranným známkám. Pokud by k takovému

poškození došlo, nese veškerou odpovědnost, e' to povinnost nahradit takto vzniklou škodu

prodávající. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany sjednávají. že V případě porušení práv

třetích osob uvedených V tomto článku ('J' - V případě, pokud taková třetí strana uplatní svúj nárok

vůči kupujícímu), zavazuje prodávající kupujícího v plném rozsahu odškodnit nahradit

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené 11'.: obranu kupujícího,
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5. Bude-li prodávajícím poskytnuto
vadné plnění má

kupující právo, dle sve'
volby, požadovat

po prodávajícím dodání nové věci bez vady, nebo přiměřenou slevu Z kupní ceny, nebo bude mít

kupující právo od této smlouvy odstoupit. Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

6, Prodávající neodpovídá '4:1 vady vzniklé nedodržením podmínek pří pľOVOZU zařízení nebo

při zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.

Článek V.

Ukončení smlouvy

1.
Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě,

že
prodávající poruší jakoukoliv

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

důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednáni nápravy.

2. V
případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením. jsou smluvní strany povinne vypořádat si

sve závazky pohledávky vzniklé n této kupní smlouvy do 30 dnú ode dne jejího zániku.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě, že věcně ei místně příslušný

soud rozhodl způsobu řešení úpadku kterékoliv u: smluvních stran.

Článek VI.

Sankce řtí smluvní pokuty

1. Neuhradí-li kupující dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat

kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,01% u dlužné
částky za každý den prodlení, přičemž

uhrazením I~'I=ł rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s řádným ?J včasným dodáním předmětu koupě,

je prod ávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové sjednané

kupní ceny '('vJ každý den prodlení, to Za každý započatý den prodlení,

článek VII.

Transparentnost úřadu Et přístup k informacím

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu EE. zákonem

Č, 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

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

0 zadávání veřejných za kázek, ?i vnitřním předpisem kupujícího č. 1112016 ze dne 23. května

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

24 Prodávající bere nl:: vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 10611999 Sb.,

0 svobodném přístupu k informacím, Hi znění pozdějších předpisů.

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

kontrole ve veřejné správě a 0 změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí s tim, aby tato smlouva byla zveřejněna 'IE' oficiálních webových

stránkách kupujícího, to včetně případných příloh a dodatků bez časového omezení.

5. Prodávající HS zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které H: dozvěděl

V souvislosti :s této e' D osobě Povinnost mlčenlivosti trváplněním smlouvy kupujícího.

po ukončení smlouvyr

Článek VIII,

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

schváleny příslušnými orgány kupujícího podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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2. V otázkách, které nejsou výslovně smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží prodávající b.. dva

kupující.

4. Obě smluvní že si smlouvu včetně obsahemstrany prohlašují, přečetly příloh celým smlouvy

souhlasí, Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednana V tísni ani '1:' jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu obou smluvních stran í ?z účinnosti dnem

zveřejněním V registru
smluv.

Příloha č. 1 Technická specifikace

V Praze dne 18.01.2018 V Praze dne zlí. (i 70 l?

Za prodávajícího JANUS spol. S LO Za kup jícího

Ing, Vladimír Doležal, jednatel RNDr, Jan Ja limek, PhD., MBA ředitel

EE rv k! WMS

Janus spol o n .E ická 'i

Na Lysinácl* 43. 1›17 00 Praha 4

70 Prahy
SG l stanice him. sídlem v Prm

í'řská

FtEmTEL

slovní

íž. 110 m

Dřííitárl ka

Praha l

203

:el 296 3315 700. LL*: 224 212 335
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HYGIENICKÁ STARÁME SE SPOLEČNÉ

S VAM l O VAŠE ZDRAVÍSTANAICE HLAVNIHO MĚSTA
PRAHY

Příloha Č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Seznam položek předmětu veřejné za kázky:

Název Měrná

Barevné

gratícké Barevné multifunkční zařízení 302321304

tiskárn

Ba revné multifunkční za řízení formátu M. A3

Nabízený typ multifunkčního zařízení (název), TASKaIfa 4052ci

Minimální aožadavek

Tisk kopírování, skenování formátu A4, Tisk, kopírování, skenování

FunkCe
A3 formátu A4. A3

Nové. nepoškozené, nepoužité

Technoloc ie tisku Laser nebo LED

tisk skenovánl.Duplexní kopírování.

R chlost tisku minimálně 35 stran za minutu A4 40 stran / minuta

max. do 6 sekund černobíle (A4) Do 4,5 seku nd černobíle

Čas vytištění první kopie
max. do r;1 sekund barevně A4 Do 5,9 sekund barevně

LAN 10/100/1000MbiVs USB LAN 10/100/1000Mbíí/s, USB

Rozlišení skeneru min, 600 x 600 d ai min. 600 x 600 doi

R chlost skenování minimálně 35 stran za minutu A4

Barevné skenování

Pod pora skenování do e-mailu

a složky s rychlými ANO ANO

oředvolbamí

min. 8 palců
rozhraním

Interní aaměľ min. ZGB RAM

min. 500 listů 500 listůKapacita standardního zásobníku papíru

min 100 listú 150 listůKapacita víceúčelového zásobníku oaclru

Kapacita íozšiřujlcích
3000 listů

zásobn íků A4

min 25 000 stran černobíle (při 5%

A4) 30 000

Výtěžnost toneru
pokrytí stránky černý

mín. 16 000 stran barevně (Při 5% 20 000 barevný

Jk stránk A4

Náklady na toner na vytisknutí max. 0,15 KČ včetně DPH ,k stránku

1 stránk oři 5% Jk černobíle
0,07 Kč vc DPH

Životnost optického válce mín. 400 000 stran 600 000 stran

max. 0,10 Kč včetně DPH u; stránku 0,06 Kč vč. DPHCena optického válce v přepočtu na vvtisk 1 stránk

Windows 7 32/64bit

Podpora operačních systémů Windows 10 32/64bít ANO

Windows Server 2012 32/64bít

W

Hygienická :anice hl Pruhy se sídlem v Praxe a
Ryl ířská Abd/12 zu: iio ai Praha y›,„ 295 335 mo E tax 224 212 335

„mn mn- V» íllŽl v oodaíelnaimy: praha cz vwww hygpvahuz



HT* i: ?že

l Záruka Min. 2 roky, W m_ý
l

Tiskárna musí být dodána s min 25 000 stran černobíle (Při 5%

originálními tonery s kapacitou pokrytí stránky A4)
ANO

iľi vytištění min. množství mín 16 000 stran barevné (při 5%

stran :rok stránk A4

Zabezpečený tisk (ověřování

uživatelů na tiskárna'ch pomocí

ID uživatele, ověřování na ANO ANO

urovni printserveru pomocí

Active Directory)

Možnost volitelné funkce

ovéřová ní ANO ANO
pomocí mag netické

ka nebo čipu

Funkce follow-me

Zařízení musí eVidovat e'

toneru,rozpoznat výměnu

vložení částečně

ANO ANO

spotřebovaného toneru,

vyjmutí dosud

tonerunespotřebovaného

Zařízení musi umožňovat

přímý tisk Z mobilních zařízení

tabletů
ANO ANO

operačním

s stémem Android iOS

Možnost personifikace

ovládacího terminálů Dle

oddělení pro

ANO ANO

jednotlive

zaměstnance

Samostatné sto ící zařízení

Vlastnosti zařízení

Zařízení musí bi?í připojitelné do stávajícího tiskového řešení kupujícího MyQ ł] musí podporovat technologií

HyPAS, Dodávka musi obsahovat veškeré licence pro provozování MyQ Embedded terminálů a licencí

BusinessPro,MyQ

Součástí
Ela-WA ?J dodávky zařízení musí být

Dokumentace ł=l rozhraní zařízení v Českém jazyce.

Kompletní odvoz c' Instalace zařízení v m istě určení kupujícím,

Záruka na celou dodávku v délce minimálně 24 měsíců u kupujícího,

run se sídlem v Praze v Ryl ííska 40mm 203 iiuui Praha vieí rm: :las ?on v m 224 2l2 335


