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smlouvaKupní

uzavřená podle USÍ. § 2079 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“) mezw

Prodávajícim: IT Děčín, s.r.o.

Sídlo: Teplická 27/29 Děčín IV-Podmokly. 405 02 Děčín

Zápis v OR: vedeném U KS V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40229

Oprávněný zástupce: Jan Heran - Iednateí společností

IČO: 06403638

DIČ: 0206403638

Bankovní spojení Československá obchodní banka 2.5.

Číslo účtu: 280910729/0300

Kontaktní osoba ve vém předmětu smlouvy:

(dále jen „prodávající“)

Ě

Kupujícím: ČR
Hygienická

stanice hlavního města Prahy §35. sídlem V Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

MUDr. Zdeňka ředitele
jménem kupujícího: Jag rová, pověřená zastupováním

iČO: 71009256

DIČ: neni plátcem
DPH

Bankovní spojeni' ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“)

l.

Předmět smlouvy

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

zakázka malého rozsahu na] nákup software MS Office“ dodání 100 ks Microsoft Office

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

2. Prodávající Šľă zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas a umožnit mu nabýt

vlastnické právo k předmětu koupě. právo ke zboží

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

cenu'

Kupní cena

14 V kupnl ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související 's plněním předmětu

smlouvy, zejmena náklady lh' dopravu, spojené dodáním zboží na misto určené ve smlouvě

2 Celková cena předmětu smlouvy bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto

Celková cena bez DPH: 792 PIIIII Kč

DPH 21 %: 166 kid:) Kč

Celková cena včetně DPH: ?Hůl 409 Kč

Platební podmínky

14 uhradit cenu 74: dodání zboží dleKupující je povinen Prodávajícímu kupní objednávky Kupujícího

na základě řádně vystaveněho daňového dokladu faktury.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitost daňového dokladu podle zákona č. 235/20048b4i

dani v; pñdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisút V případě. že účetní doklady nebudou

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



\

doručením vadné faktury nezačína' béžet 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 SÍGHOVEHE 11:' 30 kalendářních dnu ode dne doručení daňového dokladu

faktury Kupujícímu

54 Uhrada plnění předmětu smlouvy bude prováděna v českých korunách.

6 „ Faktura považuje za uhrazenou okamžiken' odepsání fakturované částky u účtu Kupujícího.

7. Zálohové platby nejsou přípustné.

8' Cena za zboží je stanovena V souladu nabídkou Prodávajícího, ktero u podal jako uchazeč

do zadávacího řízení na veřejnou
zakázku :1 názvem „Veřejná zakázka malého rozsahu

mi nákup software MS Office”,

9 Ta kto stanovena' celková nabídková cena předmětu smlouvy je konečná a pevná ?i jeji

překročení je
možné pouze v případě změny (zvýšení) sazby

DPH V průběhu plnění této

smlouvy, a to O částku odpovídající této legislativní změně.

IV.

Dodací podmínky

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

týdne od data podpisu smlouvy.

2 Zboží bude dodáno elektronicky. Způsob dodání přímé připsání na ú Čet Microsoft VLSC, portál

Microsoftu Vázaný k emailu it@hygpraha.cz.

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

Kupujícímu nabýt k němL vlastnické právo

4 Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do místa určeného VB smlouvě bezplatně.

5.
Prodávající prohlašuje, že

dodávaný předmět smlouvy
není zadžen právy třetích osob.

6. Nebezpečí Škody na věci přechází na kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy v souladu

s touto smlouvou

7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží

sjednané V této smlouvě se skutečně dodaným zbožím

V.

Odpovědnost WT vady zboží

1 Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně je] včas ei V rozsahu, jakosti provedení

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

nové, originální a nepoužité

2› Na dodané zboží Se vztahuje záruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě

má b.. po výše stanovenou dobu bude mit vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou P0 tuto

dobu prodávající odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval, Kupující je

povtnen reklamovat zjevné vady dle možností okamžitě při jejich zjištění. nejpozději do d ata

vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit vždy nejpozději do 30 dnů od

oznámení těchto vad kupujícím prodávajícímu na své náklady, včetně nákladů sp0jených a

dopravou,

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

4 Prodávající SE zavazuje. že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob.

Pokud by k takovému poškození došloi nese veškerou odpovědnost, a to povinnost nahradit

takto vzniklou škodu prodávající, Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávaji, že

v pñpadě porušení práv třetích osob uvedených V tomto článku (li. v případě. pokud taková třetí

strana nárok vůči v rozsahuuplatní svůj kupujícímu), zavazuje prodávající kupujícího plném

odškodnn a nahradit kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené IP-,l obranu kupujícího

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

po prodávajícím dodání nové věcí 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,



VI.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní

doba činí 14 dnů

začíná běžet dnem následeícím po dni, v němž
bylo písem né vyhotovení výpovědi prokazatelně

doručeno druhe smluvní straně V pHpadě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb platí, že písemnost je doručena v případěí že si adresát
písemnost ve lhůtě 10 dnů ode

dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, nevyzvedne, Smluvní strany se zavazují, že v případě

změny své adresy budou 0 této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3

pracovních dnů. Neoznámí-Ii druhá strana změnu adresy. platí, že zmaříla úmyslně dojilí projevu

vůle.

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

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

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

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

své ŠJ vzniklé Z této do 30 dnů ode dne zánikuzávazky pohledávky kupní smlouvy jejího

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit
od

smlouvy v případě, že věcně a místně příslušný

soud rozhodl O způsobu řešení úpadku kterékoliv ze smluvních stran

VII.

Smluvní pokuty

í. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 “A2 Z celkové
ceny

zboží

za každý započatý den prodlení 's řádným včasným dodáním předmětu této smlouvy oproti

dodací lhůtě stanovené V této smlouvě.

2, Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výší 2% Z ceny předmětu koupě

části za den s odstraněnín'resp. předmětu koupě každý započatý prodlení prodávajícího vad,

p; to V souladu článkem V. této smlouvy,

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

pokuty.

VIII.

Transparentnost úřadu ei přístup k informacím

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

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

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

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

2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.

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

O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

3. Prodávající be re IE' vědom í, že je na základě § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., finanční

kontrole ve veřejně správě a' O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

4. Smluvní strany souhlasí stim, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího, l ?a to včetně případných příloh a dodatku bez časového omezení,

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

v souvislosti S plněním této smlouvy a 0 osobě kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá po

ukončení smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv,

2, Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatkü

odsouhlasených b.; podepsaných oběma smluvními stranami

3. Všechny vztahy ŠDUÍO smlouvou neupraveně se řídí platným právním řádem České republiky,

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

vzniklé Z této smlouvy budou rozhodovány příslušnými soudy České
republiky.
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4. Smluvní strany shodně prohlašují. že Sl tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly, že byla

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

srozumitelně.

5. Veškeré přílohy
k této smlouvě jsou její nedHnou součástí.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech S platností originálu, z nichž prodávající obdrží

1 vyhotovení .bei kupující 2 vyhotovení

'1 .11. ?Hill

V Děčíně dne 24.10.2019 V P raze dne

S.|'.°. St; iiícc hl. íli.lT Děčín

oz Děčln A

Hygienická

Si" síťłnm v

Pi'aí.,

Praze

Rytiisíçá l2. na ni Praha

phšihvní rííiííáciks ?95 .135 700
Čilä Eiăíía' i

55325011/0710

za prodá iciho za kupujícího

Jan Her 1 MUDr. Zdeňka Jagrová

jednatel společnosti pověře ná zastupováním
ředitele


