
\ smlouvaKupní

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

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi

Prodávajícím: XEVOS Solutions S.ľ.0. REG. Č. Htíçlenlcká 5mm l

Sídlo: 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava Hulvák ' hínvníno mám Prahy

Zápis V OR:
Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložk

Oprávněný zásíu pce: na základě plné moci 37006 „ lt 2 5 / 2 u !z l
IČO: 27831345

T "A

DlČ: 0227831345 Snuvmíh'čí í l

Bankovní spojení: Komerční banka 3.5,
íc'

Číslo účtu: 107-8344060257/01 00

Kontaktní osoba H5] věci předmětu smlouvy:

(dále jen „prodávající“)

Es

Kupujícím:
ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy Ha] sídlem m Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: MUDr. Zdeňka
Jagvova', pověřená zastupováním ředitele

IČO: 71009256

DIČ: není DPHplátcem

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/071 0

Kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“]

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky S názvem „Veřejná

zakázka malého rozsahu IF nákup software !JE Ofñce Standard 201 9“ dodání 34 ks

Microsoft Office Standard 2019 Sngl OLP NL Gov (dále jen „předmět smlouvy“).

2. Prodávající zavazuje dodal kupujícímu před mět smlouvy řádně a včas a umožnit mu nabýt

vlastnické právo k předmětu koupě, právo ke zboží.

3. Kupující HS] zavazuje řádné ei včas dodané zboží převzít *a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu.

Kupní cena

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

na :I dodáním zboží na místo určené ve smlouvě.smlouvy, zejmena náklady dopravu spojené

2. Celková Hälľť předmětu smlouvy bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

Celková bez DPH: 'VH-'l 892,00 Kč

na: 21%: 677,32 XG.

Celková I'Iä IF včetně DPH: 326 569,32 Kč

lll

Platební podmínky

1. uhradit cenu '4:' dodání zboží dleKupující je povinen Prodávajícimu kupní objednávky Kupujícího

na základě řádné vystaveného daňového dokladu faktury.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004Sb.,

dani n přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. V případě, že účetní doklady nebudou

mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit je zpět Prodávajícímu k doplnění, přičemž



doručením vadné faktury nezačlná běžet lhúta splatnosti, Lhůta splatnosti počíná běžet

od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladú zpět Kupujícímu,

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

smlouvy

4. Splatnost kupní oeny je stanovena na 30 kalendářních dnu ode dne doručení daňového dokladu

faktury Kupujícímu.

5, Uhrada plněnl před mětu smlouvy bude prováděna v českých korunách.

,. ,A
6. Faktura šli-š považuje 74:; uhrazenou okamžikem odepsání íakturované částky u účtu Kupujícího.

7. Zálohové platby nejsou přípustné.

8, Cena za zboží je stanovena V souladu a nabídkou Prodávajícího, kterou podal jako uchazeč

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

IH nákup softwa re ?TES Office Standard 2019“,

9. Takto stanovená ce Iková nabídková cena předmětu smlouvy je konečná a pevná E její

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

smlouvy, k' to O částku odpovídající této legislativní změně

lV.

Dodací podminky

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu veškerý předmět smlouvy zboží ve lhůtě do jednoho

týdne od data podpisu smlouvy.

24 Zboží bude dodáno elektronicky. Způsob dodání přímé připsání na účet Microsoft VLSC, portál

Microsoftu Vázaný k e-mailu

3. veškeré SE a umožnit
Prodávající je povinen předat doklady týkající předmětu smlouvy

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 zaúžen Právy třetích osob.

6. '1:' věci mi V souladuNebezpečí škody přechází kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy

r: touto smlouvou.

7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, nesouhlasí“ počet položek nebo m nožství zboží

sjednané t'í této smlouvě si# skutečně dodaným zbožím,

V.

Odpovědnost H*: vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně l=' včas t:: V rozsahu. jakosti ?J provedeni

dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických Či právních vad, Dodané zboží musi být

nové originální nepoužité.

2. Na dodané zboží Hi vzta huje záruka 24 měsicúí Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě

má ei
po výše stanovenou dobu bude mlt vlastnosti r: jakost sta novenou touto smlouvou. Po tuto

dobu prodávající odpovídá 71:1 vady, které kupující zjistil l=' které včas reklamovat Kupujicí je

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

záruční odstranit do 30 dnů 0dvypršení doby. Prodávající je povinen tyto vady vždy nejpozději

oznámení těchto vad kupujícím prodávajícímu lllť své náklady, včetně nákladů spojených

dopravou

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

4. Prodávající zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích 050i).

Pokud by k takovému poškození došlo, Iľiłďäl veškerou odpovědnost, k.. to povinnost nahradit

takto vzniklou škodu prodávající. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že

V případě porušení práv třetích osob uvedených V tomto Článku (tj. V případě. pokud taková třetí

strana nárok vůči V rozsahuuplatní svúj kupujícímu), zavazuje prodávající kupujícího plném

odškodníí nahradit kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené lIB' obranu kupujícího.

5. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění, má kupující právo, dle své volby, požadovat

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

rn ít kupující právo od této smlouvy odstou pit. Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.



VI.

Ukončení smlouvy

1. Kupujicí je oprávněn smlouvu
vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 dnů a

začíná běžet dnem následujícím po dni, V němž
bylo písemné vyhotoven i 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 dnů ode

L dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Smluvní strany BE zavazují, že V případě

změny své adresy budou této změně druhou smluvní stranu informovat
nejpozději

do 3

pracovn ich dnů. Neoznámí-li druhá strana změnu adresy, platí, že zmařila úmyslně dojití projevu

vůle.

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

dle této ta kové nebude odstraněno nebopovinnost smlouvy, jestliže porušení prodávajícím jeho

ani ve lhůtě určené ve kedůsledky jinak napraveny výzvě kupujícího zjednání nápravy.

3 V že došlo k zániku smluvní sipřípaděv smlouvy odstoupením, jsou strany povinné vypořádat

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

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

soud rozhodl 0 způsobu řešení úpadku kterékoliv 'Áäl smluvních stran.

VII.

Smluvní po kuty

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

za každý započatý den prodlení a řádným ei včasným dodáním předmětu této smlouvy oproti

dodací lhůtě stanovené V této smlouvě.

2. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu Hi výší 2% Z ceny předmětu koupě

resp. Části předmětu koupě za každý za počatý den prodlení prodávajícího a! odstraněním vad.

to v souladu 'a článkem V. této
smlouvy.

3. Zaplacenim smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody převyšující výši smluvní

pokuty.

VIII.

Transparentnost úřadu F.” přístup k informacím

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

č. 340/201 5 Sb zvláštních účinnosti těchto smluvpodmínkách některých smluv, uveřejňovani

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

zadávání veřejných zakázek, vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 VIS. dne 23. května

2016, Registr smluv HSHMP zásady upravující jejich uveřejňováni.

2, bere IE vědomi Hi' zákona č. 106/1999Prodávající povinnost kupujícího vyplývající Sb.,

O svobod ném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

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

kontrole ve veřejné správě'a O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole). ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

4. Smluvní souhlasí tato smlouva mi oficiálníchstrany s tim, aby byla zveřejněna webových

stránkách to včetně dodatků bez časového omezeni.kupujícího. případných příloh

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

v souvislosti této .'21 O osobě Povinnost mlčenlivosti trváplněním smlouvy kupujícího. po

ukončení smlouvy

IX.

Závěrečná ustanovení

1, Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

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

odsouhlasených podepsaných oběma smluvními stranami,

3. Všechny vztahy ÍOUÍO smlouvou neupraveně 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.



Smluvní shodně že si tuto smlouvu že
i.

strany prohlašují. před jejím podpisem přečetly, byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, u rčitě vážně

srozumitelně.

5. Veškeré
přílohy

k této smlouvě jsou její nedílnou součásti.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech 'a platnosti originálu Z nichž prodávající obdrží

1 vyhotovení kupující 2 vyhotovení.

l

30 'DE' m

V Ostravě dne 7082019 V Praze dne

5.r.n,

W

l1|

za pro ávajicího 'bi kupujícího

MUDr. Zdeň ka Jágrová

Na základě plné moci
pověřená zastupovánim ředitele

Hygienická stanice hfł Hi. !3mm
SE sidłom ň Pfii?

Rymská

poštovní

!2v HC m Praha 1

203

lvl. ?96 336 700,

Přihrádkn

Ema Praha 1 65825911/0710

už 71009756


