
smlouvaKupní

uzavřená podle ust § 2079 násl. zákona Č, 89/201 2 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“)

Prodávající:
Electro World S.|'.0.

Sídlo: Chlumecká 1531, 198 19 Praha Fi

vedeném
Zápis v OR: V Obchodním rejstříku Městským

Toudemrvrľrazj u ľ'l* r's u
oddíl' C

vložka: 85390 REG. Č
Hlavního mšem
'Hygien'

Oprávněný zástupce: |ng.R0man Kocourek - jednatel společnosti

|ng.Marlin Ohradzanský A jednatel společno'sti

IČO: 264 88 361 F"00048/2018
DIČ: 02264 88 361

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank 3.5,

Číslo účtu: 5080106579/5500

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „prodávající“)

Kupující:
ČR

Hygienická
stanice hlavního města Prahy FF] sídlem v Praze

Sídlo: 404/12, 110 01 Praha 1Rytířská

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: MUDr. Zdeňka Jágrova', pověřen á zastupovánim ředitele

IČO: 71009256

Ban kovní ČNB Prahaspojení:

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy:

(dále jen „kupujíci“)

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je V souladu zadávací dokumentaci veřejné zakázky :1 názvem

„Veřejná zakázka malého rozsah u n:: nákup mobilních telefonů pro potřeby zaměstnanců

HSHMP“ dodání 150 ks mobilních včetnětelefonů, přislušenství (dále jen „předmět koupě“,

respł „zboží“). Předmět koupě bude splňovat podmínky pro použití V České republice. Podrobná

specifikace předmětu koupě je uvedená V Příloze č. 1 „Specifikace veřejné zakázky" , která je

nedHnou součásti této smlouvy

dle2. Prodávající se zavazuje odevzd at kupujícímu předmět koupě řádně včas, podmínek

stanovených touto smlouvou umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo.

3. Kupující §51 zavazuje řádně ?J včas dodané zboží převzít b' zaplatit prodávajícímu sjednanou

oenu.kupní

Kupní [FIM

1. Smluvní stra ny se dohodly na kupní ceně předmětu koupě uvedeného V Příloze Č.

která k této smlouvě nedünou součásti.„Specifikace veřejné zakázky“„ je přiložena je její

2 V kupní ceně jsou za h rnuty veškeré náklady Prodávajícího související S plněním předmětu této

kupní smlouvy. zejmena náklady na dopravu. spojené dodáním zboží 'k' místo určené V teto

smlouvě.

3. Celková cena předmětu smlouvy bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

Celková HÍIF bez DPH: 'ram 007,50 Kč

DPH 21%: 61 741,50 Ré

Celková 3:1' AE včetně DPH: .il-1:. 749 7.1:.
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i
Platební podmínky

L
1.

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

Kupujícího II; základě řádně
vystaveného daňového dokladu faktury.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona Č. 235/2004Sb.,

0 dani Z pñdaně hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. V případě že účetní doklady nebudou

mít odpovídající náležitosti je Kupujicí oprávněn vrátit je zpět Prodávaj ícím u k doplnění,

přičemž doručenim vadné faktury nezačiná běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti počíná

běžet od opětovného zaslání náležitě doplněných Či opravených dokladů zpět Kupujícímu.

3, Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění před mětu

smlouvy i: po podpisu předávacího protokolu bez výhrad oběma smluvními stranami.

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

faktury Kupujícímu.dokladu

5. Uhrada kupní ceny bude prováděna V českých korunách.

6, Faktura x:: považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované částky Z účtu Kupujícího.

7. Zálohově platby nejsou přípustné.

8. Kupní cena je stanovena podle článku této smlouvy v souladu s nabídkou
Prodávajícího,

kterou podal jako uchazeč do zadávacího řízení na veřejnou zakázku 'c' názvem „Veřejná

zakázka malého rozsahu Iľ- nákup mobilních telefon ů pro potřeby zaměstnanců

HSHMP“.

9. Takto stanovená celková kupní cena je
konečná a pevná ei jeji překročení je možné pouze

V případě změny (zvýšen i) sazby DPH V průběhu plnění této
smlouvy, e' to částku

odpovídající této legislativní změně.

10, Kontaktní osobou 74'." Kupujícího je

114 Kontaktní osobou u: Prodávajícího je

lV.

Dodací podmínky

1. dodat ve lhůtě do 7. 12. 2018.Prodávající je povinen Kupujícímu předmět koupě

2. Dodávka předmětu koupě bude provedena v jedné dodávce do sídla kupujícího na ad rese

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1.

3, Prodávaj ici je povinen ve lhůtě sjednané v bodu 1, tohoto článku IV. předat veškeré doklady

týkající před mětu smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo.

4, že není zadžen třetích osob.Prodávaj lci prohlašuje. dodávaný předmět koupě právy

5. Nebezpečí škody na věci přechází i? kupujícího řádným předáním předmětu koupě V souladu

s touto smlouvou

6. 0 předání předmětu koupě bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní

strany. V případě, že bude dodán nekom pietní předmět koupě, jiné zboží než je předmětem

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

b.. předmětné zboží bude vráceno Prodávajícímu, Prodávající je oprávněn vystavit daňový

doklad až
po řádném předání celého předmětu koupě ei podepsání předávaciho protokolu

oběma smluvními stranami bez výhrad.

V.

Zá ru ka HT jakost

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku 'IH dodané zboží po dobu uvedenou V Příloze č.

„Specifikace veřejné zakázky“, která je nedHnou součástí této smlouvy. Po tuto záruční dobu

ručí Prodávající FE funkčnost bezpečnost zboží, l ?z to v4:) předpokladu standardního používání

uživateli. Jakékoliv vzniklé škody lb' zboží před jeho řádným převzetím Kupujícím jdou k tíŽl

Prodávajícího

2. Záruka 71:' jakost :li nevzta h uje 'k' vady způsobené:

neodbomým nebo neoprávněným zásahem do zařízení

nedodržením stanovených provozních podmínek

mechanickým poškozen im

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

4. Záruční lhůty u:: reklamovanou část předmětu smlouvy se prodlužují dobu počínající dnem

uplatnění reklamace b.. končí dnem odstranění vady Prodávajícím,
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5. Prodávající je zavázán poskytnout záruční odborný servis při poruše zboží do 24 hodin

od oznámení technického u kontaktní budou
problému Kupujícím osoby Prodávajícího. vady

prodávajícím odstraněny do 10 pracovnich dnü od jejich oznámení.

6. Prodávající se zavazuje provádět bezplatný záruční odborný servis DO dobu záruční doby

uvedené v Příloze č. této smlouvy,

7, Závada bude nahlášena II:: tel, čísle nebo e-mallem na adresu

V pracovních dnech mezi 8:00 e' 16: 00 hodinou

Vl.

Nabytí vlastnického práva

1, Kupující nabývá vlastnické právo
ke zboží okamžikem předání zboží

VII.

Smluvní pokuty

1. Prodávaj ící se Zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu Hi výši 0,1 % n celkové ceny zboží

za každý započatý den prodlení řádným a včasným dodáním před mětu
této

smlouvy oproti

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

není m řádné e' včasné zbožívýhradami (obsahující soupis vad) považováno předání

2. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu VS výši 2% u ceny předmětu koupěv

resp, části předmětu koupě za každý započatý den prodlení prodávajícího si odstraněním vad,

to v souladu článkem V. této smlouvy.

3. Zaplacením smluvních pokut sjednaných V této smlouvě není dotčeno právo na náhradu

V plném rozsahu.

VIII.

Transparentnost úřadu l !'- přístup !í informacím

1. Prodávající bere IB, vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu §31 zákonem

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

e O registru smluv (zákon 0 registru smluv), gr ustanovením § 219 zákona č, 134/2016 Sb.v

o zadávání vnitřním č. 1112016 ZS dne 23, května
veřejných zakázek, předpisem kupujícího

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

2. Prodávající bere na vědomi povinnost kupujícího vyplývající as. zákona č. 106/1999 Sb..

svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3, bere IF, že na základě 2 zákona č. 320/2001 o finančníProdávající vědomi, je § písm. e) Sb„

kontrole ve veřej ně s právě e D změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní souhlasí tato smlouva llľ: oficiálníchstrany s tím. aby byla zveřejněna webových

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

5. Prodávající :IS zavazuje zachovávat mlčenlivost IGI všech skutečnostech, které šli dozvěděl

v souvislosti a plněním této smlouvy b.. osobě kupujícího Povinnost mlčenlivosti trvá

DO ukončení smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanoveni

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

V smluv.zveřejnění registru

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

odsouhlasených E podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Kupujicí je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba Činí 14 dnů

začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno

Smluvní ěbľäl že V své budou O tétoprodávajícímu strany zavazují, případě změny adresy

změně druhou smluvní stranu informovat nej později do 3 pracovn ich dnů. Neoznámi-li druhá

strana změnu adresy, plati, že zmařila úmyslně dojiti projevu vúle.

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

povinnost dle této smlouvyr jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo

jeho důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednáni nápravy.
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5 Kupující je oprávněn odstoupil od smlouvy V případě, že věcně !il místně příslušný soudi
rozhodl O způsobu řešení úpadku prodávajícího.

64 V případě. že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní stra ny povinné vypořádat

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

7.
Všechny vztahy ÍOUÍO smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ?zrno z eské

republiky,

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

Spory vzniklé i této smlouvy budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

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

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé E svobodné vúle, určitě, vážné

srozumitelně.

9. Veškeré přílohy
k této smlouvě jsou jeji nedílnou součásti.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosll originálu, z nichž prodávaj ícl obdrží

1 vyhotovení l ?a kupující V4' vyhotoven í„

Příloha č. 1 Speciñkace veřejné zakázky

V Praze dne '/8 M 7.048 V Praze dne
-Cl .12. Zillíl

Hygienická stanice i h.. m. Erahy

mi kupujícího

g. Rom Koco rek -jednatel společnosti MUDL Zdeňka Jágrová, pověřená

zastupováním ředitele

za prodávajícího

Ing. Martin Ohradzanský -jednatel společnosti
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Příloha c.

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu u: nákup mobilních telefonů

Počet

bez ovn

zallrem

hex ovn' i Počet . Cena u jednaxku . un. celkem ovn h hd néh na, í l h _ .4 Dm po m oz včeměminmáníc pnzaaavku Jednotka mnm .::Ef mm (m) CenavEDP
Mobilní telefon k; JSC 21

Dlsple] Max. dotykový

Rozlišení ladnll'lb rowaparáu Min 12 Mpx

Zaostřevänl fotoaparátu Ann, automatické ostření (AF)

Vnitřní pamět Min 15 :q:

Operační Pamět Mm. n GB

Počet Min alader prozesoru

Podporované technologie UL wm

Kapaáta baterie Mln 2 400 mAh

Operační systém Ana, Android nebo los

Barva Černá nebo stříbrná

Nmntnnq Max. 200:

Záruka 24 měsíLÍA

Obsah balení včetně usa kabelu napáleizho adaubélu

Dístribure Produkt ullený pro česky' "lt

Ochranná lůlie určená Wo nabízený were", uansparenmí marná k; 150 z)

Dthranny'
obal

určený pro nabízeny telefon, "www, barva černá k; 150 21

Dodavatelé vyplní pouze inne pul: tabulky zbylé Drovázáni vzorců v tabulce musi xůxtat nelměrrěrm.

Cena uvedena' dodavatelem łluxem pon slouaci kapalná, ::dv w. započtení všech slev bonusů, včetně dopravy do sídla zadavatele.

Dodavatel uvede olrrałorll' a nabizené„rem rypové Výrobce uoloiu.

Dodavatel
zodpovídá správním všech údajů.


