
smlouvaKupní

uzavřená podle ust. § 2079 :l násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“)

Prodávající: Gateway Plus $.ľ.0.

Sídlo: Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha10

Zápis v OR U Městského soudu v Praze, Spisová
značka l.

u

.Hygienická stanice hľavniho města Prahy
. ...._._ . ._ ,

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Novák

IČO: 48534447 0002912018]
DIČ. CZ48534447

Bankovní spojení: Komerční Banka Souuseiicíse

Číslo účtu: 4880804110100 STCEVM reg
7

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „prodávající")

Kupující: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem V P raze

Sídlo: Rytířská 404/1 2. 110 O1 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

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

IČO: 71009256

Bankovní ČNB Prahaspojení:

Číslo účtu: 6582501 110710

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „kupující“)

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky :el n ázvem „Veřejná

zakázka malého rozsahu JH nákup příslušenství I-.l doplňků pro počítače HSHMP“ dodání

34 ks baterií do UPS, 14 ks HDD do serverů, 14 ks HDD do NAS, 1U ks síťových rozbočovačů,

26 ks SSD disků. [ii ks RAM do serverů el 2 ks NAS diskového pole (dále jen „ před měl smlouvy“).

Předmět bude v České Podrobná
smlouvy splňovat podmínky pro použití repub|ice4 specifikace

je uvedena v Příloze č. 1 „Specifikace veřejné zakázky“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2 Prodávající se zavazuje od evzd at kupujícímu předmět smlouvy řádně z' včas, dle podmínek

stanovených touto smlouvou.

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převz Íl zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu,

Kupní

1. Smluvní strany FI# dohodw na kupní ceně před mělu smlouvy uvedené v Příloze č 1 „Specifikace

veřejné zakázky“ , která je přiložena k této smlouvě jejejí nedHnou součástí.

2' V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související S plněním předmětu

smlouvy. zejména náklady m dopravu. spojené s dodáním zboží na rn ísto určené ve smlouvě,

3. Celková cena před mětu smlouvy bez DPH, DPH ::j včetně DPH je slanovena takto:

Celková l'lä IB' bez DPH: ?13:1 300,00 Kč

*IIIB 21%: 343,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 324 643,00 Kč

Platební podminky

1. uhradit cenu za dodánl zboží dleKupující je povinen Prodávajícímu kupní objednávky Kupujícího

na základě řádně vystaveného daňového dokladu faktury,

24 Faktura musí obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle zákona Č. 235/2004Sb.,

O dani Z pñdané hodnoty. VE znění pozdějších předpisů. V případě. že účetní doklady nebudou
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m ít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit je zpět Prod ávaj ícímu k doplnění, přičemž

doručením vadné faktury nezačíná běžel Ihúla splatnosti.
Lhůta splatností počíná běžet od

opětovného zaslání n al ežitě doplněných Či
opravených

dokladu zpět Kupujícímu

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

smlouvy po podpisu předávacího protokolu bez výhrad oběma smluvními stranami

4. Splatnost kupní ceny je stanovena 'IF 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu

faktury Kupujícímu.

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

6. Faktura považuje 742' uhrazenou okamžikem odepsa'ní fakturovane' Částky u účtu Ku puj ícího

7. Zálohově platby nejsou přípustná

8. Cena 74:' zboží je stanovena v souladu S nabídkou Prodávajícího, kterou podal jako uchazeč

do zadávacího řízení na veřejnou zakázku názvem „Veřejná
zakázka malého rozsah u IB'

nákup přislušenství I: doplňků pro počítače HSHMP“.

9. Takto stanovená celková nabídková cena předmětu smlouvy je konečná FI pevná ?ei její

překročení je možné pouze v případě změny (zvýšen i) sazby
DPH v průběhu plnění této

smlouvy, a to O částku od povídaj ící této legislativní změně.

10. Kontaktní osobou 3:; Kupujícího je

11. Kontaktní osobou H:: Prodávajícího je

IV.

Dodací
podmínky

1. dodat ve lhůtě do 31. 7. 2018.Prodávající je povinen Kupujícímu veškerý předmět smlouvy

2. Dodávka předmětu smlouvy
bude

proved ena
do sídla kupujícího na ad rese Rytířská 404/12, 110

01 Praha 1.

3,
Prodávající je povinen předat veškeré doklady týkající se předmětu smlouvy umožnit

Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo.

4. Prodávající prohlašuje,
že

dodávaný předmět smlouvy není zatížen právy
třetích osob.

5. Nebezpečí Škody na věci přechází 'IE kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy V souladu

touto smlouvou.

6. O předání předmětu smlouvy bude sepsán předávaci protokol, který podepíší obě smluvní

strany. V případě, že bude dodán nekompletní předmět smlouvy, jine zboží, než je předmětem

smlouvy, nebo bude předávaný předmět smlouvy poškozen, sepíše se do protokolu seznam vad

a předmětné zboží bude vráceno Prodávajícímu Prodávaj ící je oprávněn vystavit daňový doklad

až po řádném předání celého předmětu smlouvy !GJ podepsání předávacího protokolu oběma

smluvními stranami bez výhrad.

V.

Vady el zá ru ka im zboží

1. záru ku na dodané ZboŽi V délce uvedené V Přiloze č. íProdávající poskytuje Kupujícímu

„Specifikace veřej ně zakázky“ , která je nedünou součásti této smlouvy. P0 tuto dobu ručí

Prodávající u:: funkčnost a bezpečnost zbožL g to ur, předpokladu standardního používání

uživateli. Jakékoliv vzniklé škody u: zboží před jeho řádným převzetím Kupuj icím jdou k tiŽi

Prodávajícího

2. Záruka za jakost se nevztahuje IB' vady způsobené:

neodborným nebo neoprávněným zásahem do zařízení

nedodržením sta n ovených provozních podmínek

mechanickým poškozením

3. Záruční doba počíná plynout dnem řádného převzetí kompletní dodávky Kupujícím.

4. Záruční lhúty na reklamovanou část předmětu smlouvy prodlužuji dobu počínající dnem

uplatnění reklamace e; končí dnem odstranění vady Prodávajícim,

5a Prodávající je zavázán poskytnout záruční odborný servis při poruše zboží do 24 hodin

od oznámení technického problému Kupujícím kontaktní osoby Prodávajícího,
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VI.

Nabytí vlastnického p ráva

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem předání zboží

VII.

Servisní podmínky

1. Prodávající SE zavazuje provád ět bezplatný záruční servis dle
délky

záruk uvedených V Přiloze

č. 1 „Specifikace veřejné zakázky“.

2. Závada bude nahlášena na tel. čísle nebo e-mailem na adresu

v pracovních dnech mezi 7:30 a 16:00 hodinou,

VIII.

Smluvní pokuty

1. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu VE výší 0,1 % Z celkové ceny zboží

za každý za počatý den prodlení L- řád ným 'cl včasným
dodáním předmětu této smlouvy op roti

dodací lhůtě stanovené v této smlouvě. Předání zboží na základě předávacího protokolu

výhradami (obsahující soupis vad) není považováno 74'; řádné a včasné předání zboží.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody převyšující VýŠl smluvní

pokuty.

IX.

Transparentnost úřadu el přístup 5 informacím

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

č. 340/201 5 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv

i:) D registru smluv (zákon 0 registru smluv),
ustanovenirr § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,

ze dne 23. května
o zadávání veřejných zakázek, ei vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016

2016, kterým
zavádí Registr smluv HSHMP ei zásady upravující jejich uveřejňováni,

2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb..

0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

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

kontrole ve a O změně n ěkterých zákonu (zákon 0 finanční kontrole), ve znění
veřejné správě

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupüsobit při výkonu finanční kontroly.

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

stránkách to včetně :i dodatku bez časového omezení,
kupujícího, pñpadných příloh

5 Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které :ta dozvěděl

V souvislosti 's plněním této smlouvy O osobě kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá

ukončenípo smlouvy,

X.

Závěrečná ustanovení

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

V smluv.zveřejnění registru

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze pouze
formou písemných vzestu pně číslovaných dodatků

odsouhlasených ?i podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Kupujicí je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání dúvodu Výpověd ní doba činí 14 dnů

a začíná běžet dnem následujícím PO dni, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi

prokazatelně doručeno prodávajícímu. V případě doručování prostřednictvím provozovatele

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

10 dnü ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzved ne. Smluvní strany se zavazují, že

V pñpadě změny své adresy budou O této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději

do 3 pracovních dnů. Neoznámí-Ii druhá strana změnu ad resy, plati, že zmařila úmyslně dojití

projevu vúle.

4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv

dle této takové nebude odstraněnopovinnost smlouvy, jestliže porušení prodávajícím nebo jeho

důsledky jinak napraveny ani ve lhútě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy.

5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že věcně místně příslušný soud rozhodl

O způsobu řešení úpadku prodávajícího.
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6. V případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat

si své závazky el pohledávky vzniklé Z této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne zániku.

7. ÍOUÍO smlouvou se řídí řádemjejího l CesieskéVšechny vztahy neupravené platným právním republiky,

zejména zákonem č. 8912012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory

vzniklé Z této
smlouvy

budou
rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

8. Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto smlouvu
před jejím podpisem přečetly,

že
byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé ?J svobodně vůle, určitě, vážně

?i srozumitelně.

9. Veškeré přílohy k této smlouvě jsou jeji nedünou součástí.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech platností originálu, u nichž prodávající obdrží

1 vyhotovení kupující 2 vyhotovení

Příloha Č. 1 S peciñkace veřejné zakázky

V Praze, dne 27. června 2018 V Praze dne tak?

»magická stanice il! m

SS s/r em v ?raz-a
?rasy

/ags
ti'/

!Z
áaolTaL !2. Mn na

!HJ 915

z. w v: Praha“, 'přihrádka 203 m „...„ . .mann 295 335
.Qlląkzzaz'faaas

za prodávajícího za kupujícího

Ing. Jiří Novák, jednatel SLO. RNDr. Jan Jarolí k, PhD., MBA, ředitel

Příloha č. 1 „Specifikace veřej né za kázky“

GATE WAY
3

PLUS' spol: KOMUNlKACNI
ií'úš spol.

SYSTÉMY

l-íomoměcholuplíú 476/8

102 00 Praha

34 M7

ID

DlC: 01435

Stránka 4 Z !i
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