
smlouvaKupní

uzavřená podle ust § 2079 k' násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném

znění (dále jen „smlouva“)

Prodávající: XEVOS Solutions S.ľ.0.

Sídlo: 28. října 15841281. 709 00 Ostrava Hulváky

V soudu v oddíl vložka 37006
Zápis OR: vedeného Krajského Ostravě, C.

Oprávněný Zástupce: na základě plné moci

lČ: 27831345 l REG. Č. Hyaíenlcká mms
DIČ: (3227831345

Hlavnířc měsľě
řrahy

Bankovní spojen í: Komerční banka as.

Číslo účlu: 107-8344060257/0100 G 0 v. .k 3 č ./ Ž C ,4 4 F, .a
Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

W

(dále jen „prodávající“)

Kupující: ČR Hygienická stan ice hlavního města Prahy sídlem n

Praze

01 1Sídlo: Rytířská 404/12, 110 Praha

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: RNDr. Jan Jarolímek, PhD., MBA, ředitel

IČ: 71009256

DIČ: neni plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „kupující")

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky Li názvem

,Veřejná zakázka malého rozsahu m nákup licencí LE Windows Server

2016“ dodán] licencí. Dodané licence jsou nové, nikde neregistrované el existují k nim

dohledatelné licenční klíče ke starším verzím produktu vzhledem 5 možné potřebě

downgrade (dále jen „předmět koupě“, resp. „zboží““). Podrobná specifikace předmětu

koupě je uvedena V Příloze č. 1 „Specifikace veřejné zakázky“, která je nedílnou součástí

této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě včetně všech dokladů řádně ei

včas el umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.

3. Kupující se zavazuje řádně včas dodané zboží převzít ei zaplatit prodávajícímu sjednanou

kupní cenu,

Kupní

1, V kupní cenéjsou zah rnuty veškeré náklady Prodávajícího související plněním předmětu

smlouvy, zejmena náklady 'k' dopravu, spojené S dodáním zboží na misto u rčené ve

smlouvě.

2. Celková kupní cena bez DPH, DPH včetně DPH je stanovena takto:

Celková [WH bez DPH: 235 276,92 Kč

IE: 21%: 408,15 Kč

Cel ková III# IB' včetně 'kill 2m 685,07 Kč
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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 musi obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zakona č,

235/2004Sb., O dani n pñdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní

doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit je zpět

Prodávajícímu k doplnění, přičemž doručenlm vadné faktury nezačíná běžet lhůta

splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležité doplněných či

opravených dokladů zpět Kupujícímu,

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

smlouvy.

4. Splatnost kupní ceny je stanovena na !till kalendářních dnů ode dne doručení daňového

dokladu
-faktury Kupujícímu.

5. Úhrada kupní ceny bude prováděna V českých korunách.

6. Faktura považuje žl uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky Z účtu

Kupujícího.

7. Zálohové platby nejsou přípustné,

8. Cena ng zboží je stanovena V souladu nabídkou Prodávajícího, kterou podal jako

uchazeč do zadávacího řízení na veřejnou zakáúu S názvem „Veřejná zakázka malého

rozsah u Llh' nákup licencí lt'ltčl Windows Server Standard 2016“.

9. Celková cena stanovená V článku této konečná e) eikupní kupní smlouvy je pevná její

překročení je možné pouze V případě změny (zvýšen i) sazby
DPH V průběh u plnění této

smlouvy, el to O částku odpovídající této legislativní změně.

IV.

Dodací podmínky

1, Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět koupě i'bl lhůtě do 14. 9. 2018.

2. Zboží bude dodáno elektronicky Způsob dodání přímé při psáni nf: účet Microsoft VLSC.

portál Microsoftu Vázaný k e-mailu

3. veškeré GI? 'el umožnitProdávající je povinen předat doklady týkající předmětu koupě

Kupujícímu nabýt 5 němu vlastnické právo.

4. Prodávající je povinen dodat předmět koupě do m ista určeného ve smlouvě bezplatně.

5. Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět koupě není zahžen právy třetích osob.

6. Nebezpečí škody IB' věci přechází i?) kupujícího řádným předáním předmětu koupě V

souladu :s ÍOUÍO smlouvou.

7. odmítnout nesouhlasí-li nebo množstvíKupující je oprávněn převzetí zbožL počet položek

zboží sjednané V této smlouvě se skutečně dodaným zbožím.

V.

Nabytí vlastnického práva

1. Kupující n abýva' vlastnické pra'vo ke zboží okamžikem předání zboží.

Vl.

Smluvní pokuty

1, Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny

zboží mi každý započatý den prodlení tří řádným a včasným dodáním předmětu koupě

oproti dodací lhůtě stanovené V této smlouvě.

24 Zaplacenim smluvní pokuty není dotčeno právo .g náhradu škody V plném rozsahu.

Vll.

Transparentnost úřadu el přístup 5 informacím
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1. Prodávající bere na vědomí povin nost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu

zákonem č. 340/2015 Sb, O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

uveřejňování těchto smluv g 0 registru smluv (zákon 0 registru smluv), É ustanovením

§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, I: vnitřním předpisem

č. 11/2016 ze dne 23 května ga zavádí smluv HSHMPkupujícího 2016, kterým Registr

zásady upravuj ící jejich uveřejňovánl.

2.
Prodávaj ící bere na vědoml povin nost kupujícího vyplývající ZE zákona č, 106/1999 Sb.,

O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající bere IB' vědomí, že je lh' základě § 2 písm. e) zakona č. 320/2001 Sb.,

D finanční kontrole ve veřejné správě e] O změně některých zákonů (zákon ñnanční

kontrole), ve zneni pozdějších předpisů osobou povinnou spolupúsobit při výkonu finanční

kontroly.

4 Smluvní strany souhlasí S tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího. a to včetně případných příloh El dodatků ba časového omezení.

5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost 0 všech skutečnostech, které dozvěděl

V souvislosti plněním této smlouvy osobě kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá po

ukončení smlouvy.

Vlll.

Odpověd n ost 'kl vady zboží v; záruka '4:1 jakost

1. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě CO nejdříve po jeho převzetí ::j přesvědčit

se jeho vlastnostech ?J množství.

2. Zjistí›lí kupující po převzetí zboží, že dodané zboži je vadné nebo neodpovídá předmětu

této smlouvy, uplatní kupující práva i vadného plnění prodávajícího. Na dodávané zboží

je prodávajícím poskytován a zá ruka za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne

předání zboží kupujícímu. Poskytované záruka znamená. že předmět koupě bude po dobu

trvání záruky způsobilý pro obvyklý účel el že bude m it po celou dobu záruky vlastnosti

odpovídající obsahu technických norem, které 'sie' nk' dodávané zboží vztahují.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva na bývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami E účinnosti

dnem zveřejnění V registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit ÍUÍO smlouvu lze pouze formou písemných vzestupně číslovaných

dodatků odsouhlasených podepsaných oběma smluvními stranami

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Výpověd ni doba činí 14 dnů E:) začíná běžet dnem následujícím po dni, V němž bylo

písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně domčeno druhé smluvní straně, V případě

doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb plati, že písemnost je

doručena v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne. kdy byla připravena

k vyzvednutí, nevyzvedne. Smluvní strany se zavazuj i, že V případě změny své adresy

budou této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovn ich dnů.

Neozna'mí-li druhá strana změnu adresy, platí, že zmařila úmyslně dojiti projevu vůle.

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

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

jeho důsledky jinak napraveny ani t'läš lhůtě 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.

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

si své závazky k' pohledávky vzniklé a této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku,

7. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené SE řídí platným právním řádem České

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

předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány příslušnými soudy České

republiky,
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8. Smluvní strany shodně prohlašuji, že sí tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé ei svobodné vůle, určitě, vážně

e] srozumitelně.

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

10. Tato smlouva je vyh otovena ve 3 stejnopisech :s platností originálu, Z nichž prodávající

obdrží 1 vyhotovení E kupující 2
vyhotovení.

Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky

V Ostravě dne ,1 3.8.2018 V Praze dne Zo/ď
zo/f/

„ Su L A

:l

lu

za prodávajícího 74'." kupujícího

Its' základě plné moci RNDr. Jan Jar Iímek, Ph.D., MJ!

ředitel

ygienická Santos . m. ?Tatry

SS sítím .3

f-tEží'í'Ei.

Rytířská 12. llG Sl

tsi. 238

poštovní

333

Dílľlräk:

to:

235

m, 22.4 212335
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l 1 XEVOS Solutions sme.

.'l IČ: 27831 345 DIČ' 0227831345

L l A tl O C

Spo lečnost XEVOS Solutions s.r.o.,
IČ. 27831345, DIČ: C227831345 81:5 sídlem Ostrava, Hulva'ky,

28. října 1584/281, PSČ 709 00, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě. oddíl e] vložka

C 37006 také Tomášem(dále jako „Společnosť), zastoupena Wídomskim. jednatelem společnosti,

timto zplnomocňuje

trvale bytem narozen

k v rozsahu ban kovn ichzastupování Společnosti plném soudů. správních úřadů, Institucí,

v pracovněprávních, obchodních provozních vztazlch el vůči třetím osobám ve všech právních

jednáních vyjma těch, které vyžadují Ze zákona nebo n jiných obecně závazných právních předpisů

zvláštní plnou moc.

Zmocnénec je dále za Společnost oprávněn podepisovat, podávat návrhy a žádostí. přijímat návrhy,

přebírat korespondenci. rozhodnutí soudů správních Úřadů, :i !O elektronickou Či prostředn ictvim

datové schránky, odvolávat se proti nim, jakož vzdávat ăé práva odvolání.

Zmocněnec ł sebe ustancwi další a ustanovi titoje oprávněn zástupce pokud jich více. jsou oprávněni

jednat samostatně.

V Ostravě dne 1.6.2018

Tomáš Widomski, jednatel společnosti

Zmocněni

uudie uvěřavací knihy naštv: Ostrava

!astncručné :Caecsai : TDMÁŠ HDCMSKI

49.“. a utmuu ăaresa pobytu:
//.

Jrur 1.1. pggqiamc Ltctažnosti:

mi

šäž
\ 7

Společnost je zapsána v obchodn im rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu vinice C 37006

inia@xevos.cz www.×evos u ID datové schránky Suscbud
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