Návrh smlouvy
KUPNÍ SMLOUVA
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Národní archiv
se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 70979821
zastoupená PhDr. Evou Drašarovou CSc., ředitelkou
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
dodavatel
se sídlem
IČO:, DIČ
zastoupená
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
se tímto dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2013 Sb., občanský zákoník (dále
jen „NOZ“) s použitím ust. § 2079 an. v souvislosti s ust. § 2371 an. a dále ust. § 46 an. zákona č.
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „AutZ“) a uzavírají tuto:
k u p n í s m l o u v u (dále také jen „Smlouva“)
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu hardware a software
(dále také jen „zboží:
Položka

Cena za ks
bez DPH
v Kč

DPH v Kč

server I
server II
diskové pole 48
diskové pole 300
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Cena za ks
s DPH v Kč

Počet kusů

Celková
cena s DPH

Položka

Cena za ks
bez DPH
v Kč

DPH v Kč

diskové pole 600
rack velký
pásková knihovna I
pásková knihovna II
optická knihovna
switch 1G
switch L2/L3 10G
Switch 10G SFP+
SFP+ moduly
firewall
Sada médií Blu-ray
Sada médií LTO
Patch kabely
Síťový monitorovací SW
Zálohovací SW
pracovní stanice
notebook
externí mechanika
externí HDD 2,5
externí HDD 3,5
datová komora
LTO6 mechanika externí
UPS I
UPS II
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Cena za ks
s DPH v Kč

Počet kusů

Celková
cena s DPH

Položka

Cena za ks
bez DPH
v Kč

DPH v Kč

Cena za ks
s DPH v Kč

Počet kusů

Celková
cena s DPH

PDU lišty do Racků
dataprojektor stálý
dataprojektor přenosný
Editor PDF
Antivirus II pro MSWindows
Antivirus II pro
GNU/Linux
PDF Validator
NOD32
XML Studio
XML Tools
DB Server
RedHat Linux
OCR
Konvertory
Výsledná nabídková cena

1.2.

Prodávající touto Smlouvou rovněž poskytuje Kupujícímu časově a územně neomezené,
nevýlučné a nepřenosné licence, ke všem způsobům užití software, dodaného v rámci
dodávky zboží, jako autorského díla (dále také jen „licence“), v souladu s příslušnými
ustanoveními AutZ, vše ve složení dle technické specifikace. Odměna za poskytnutí
uvedených licencí, které jsou součástí dodávky dle této smlouvy, je součástí kupní ceny.

1.3.

Prodávající je povinen předat současně s předáním zboží dle čl. 4 Smlouvy Kupujícímu
dokumentaci a doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, jakož i licencí (dále také jen
„dokumentaci“), zejména:

technickou dokumentaci zboží;

návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém nebo
anglickém jazyce.
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1.4.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo
ke zboží a dokumentaci a závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za řádně dodané zboží,
jakož i za poskytnuté licence sjednanou kupní cenu.

1.5.

Účelem smlouvy je zabezpečení činnosti kupujícího.
2. KUPNÍ CENA

2.1.

Kupní cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran.

2.2.

Konečná a nepřekročitelná kupní cena činí

2.3.

Kupní cena dle čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy zahrnuje všechny účelně vynaložené náklady
Prodávajícího (např. za dopravu do místa plnění, obaly, dokumentaci dle čl. 1 odst. 1.3
Smlouvy, za poskytnuté licence, jakož i případnou odměnu autorovi podle § 49 odst. 6 AutZ
apod.) související s dodávkou zboží.

3.1.

Kč včetně DPH.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Prodávající zahájí plnění ihned po uzavření smlouvy a dodá zboží a dokumentaci nejpozději
do 20. dnů ode dne podpisu smlouvy.
4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1

Prodávající je povinen dodat zboží do místa Česká republika – Národní archiv se sídlem
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov (dále jen „místo plnění“), kontaktní osoba Jiří
Bernas, tel. 974 847 272, gsm: 734 850 727 nebo jím pověřená osoba (dále jen „příjemce“).
4.2
Prodávající je povinen dodat zboží a dokumentaci v množství, jakosti a provedení
stanoveném ve Smlouvě, dodané zboží musí být baleno, konzervováno a chráněno pro
přepravu podle příslušných standardů výrobce zboží, a pakliže tyto stanoveny výrobcem
zboží nejsou, podle ust. § 2095 NOZ.
4.3
Prodávající prohlašuje a dokladem od výrobce, případně svým čestným prohlášením,
na vyžádání Kupujícího doloží, že dodané zboží je originální, nepoužité, nepoškozené,
homologované, nerepasované, odpovídající platným technickým normám a dále
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům ČR. Zboží musí být také
zkompletované z dílů, které jsou originální, nepoužité, nepoškozené, a nerepasované.
4.4
Příjemce převezme zboží a dokumentaci splňující podmínky stanovené Smlouvou.
Příjemce nepřevezme zboží a dokumentaci, vykazující vady v okamžiku převzetí.
O nepřevzetí příjemce a Prodávající ihned vyhotoví zápis, ve kterém bude uveden důvod,
proč příjemce odmítá zboží či dokumentaci převzít, a který potvrdí Prodávající a příjemce
svým podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží či dokumentaci
náhradním plněním, přičemž tato skutečnost nemá vliv na termín plnění stanovený v čl. 3
odst. 3.1 Smlouvy.
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4.5
Prodávající je povinen vyrozumět příjemce nejméně 5 pracovních dní předem o
připravenosti splnit dodávku zboží a dokumentace vše dle čl. 1 Smlouvy, v místě plnění dle
čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy a vyzvat příjemce k převzetí plnění. Konkrétní termín plnění pak
bude stanoven dohodou Prodávajícího a příjemce.
4.6
Dodávka zboží a dokumentace je považována za splněnou převzetím zboží a
dokumentace příjemcem od Prodávajícího, přičemž za den splnění dodávky se považuje
datum podpisu předávacího protokolu.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
5.1

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem podepsání předávacího protokolu příjemcem.
Kupující neposkytuje zálohové platby.

5.2

Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 pracovních dnů doručit
(doporučeně odeslat) fakturu kupujícímu ve 2 vyhotoveních (originál a kopie), s rozepsáním
jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen
„zákon o DPH“) a kromě náležitostí tam uvedených dále uvést ještě níže uvedené údaje:
- označení dokladu (faktura, dobropis, vrubopis),
- číslo smlouvy,
- názvy a sídla smluvních stran, jejich IČ a DIČ, obchodní firma,
- den vystavení, den odeslání a lhůta splatnosti faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- místo plnění,
- počet příloh a razítko s podpisem oprávněné osoby prodávajícího,
- loga Integrovaného operačního programu,
- název projektu „Národní digitální archiv“ a
- číslo projektu (CZ.1.06/1.1.00/10.06977).
Přílohou faktury musí být: podepsaný předávací protokol.

5.3

Úhrada faktury bude kupujícím provedena u peněžního ústavu prodávajícího do 30
kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

5.4

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího.
6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
6.1
Vlastnické právo ke zboží a dokumentaci, jakož i nebezpečí škody na zboží
a dokumentaci, přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem splnění dodávky dle čl. 4 odst.
4.6 Smlouvy.
7. ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
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7.1
Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží či
dokumentace nebo jejich části, stanovených Smlouvou nebo technickými normami či jinými
obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní,
které má zboží či dokumentace v době jejich převzetí Kupujícím a dále za ty, které se na zboží
či dokumentaci vyskytnou v záruční době uvedené čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy. Prodávající
prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a
že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat.
Prodávající prohlašuje, že zboží a dokumentace nemají žádné vady, které by bránily použití k
obvyklým účelům.
7.2 Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 an. NOZ Kupujícímu záruku za jakost zboží a
dokumentace spočívající v tom, že zboží a dokumentace, jakož i jejich veškeré části a
jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a
zachovají si obvyklé vlastnosti. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží a
dokumentace v délce .......... od protokolárního převzetí zboží Kupujícím (dále také jen
„záruční doba“), respektive podpisu předávacího protokolu Kupujícím v místě plnění.
7.3
Nároky z vad zboží a dokumentace uplatňuje Kupující prostřednictvím příjemce
přímo u Prodávajícího. Nároky z vad zboží se vyřizují v souladu s ustanovením § 2099 an.
NOZ.
7.4
U zboží označeného „server I“, „server II“ „diskové pole 48“ a „diskové pole 300“,
„diskové pole 600“, „pásková knihovna I“, „pásková knihovna II“ a „optická knihovna“ je
Prodávající povinen v záruční době zajistit technickou podporu v režimu 10x5. V jejím rámci
musí Prodávající reagovat na požadavek Kupujícího do 4 hodin od nahlášení vady zboží
Prodávajícímu (telefonicky, doporučeným dopisem, faxem, či e-mailem přičemž oznámení
musí obsahovat popis zjištěné vady, jakož i identifikaci zboží), zahájit odstranění vady zboží
do 24 hodin od nahlášení závady. Servisní podpora probíhá v režimu 10x5.
8. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
8.1.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury včas odeslané a předepsaným způsobem
doručené ve sjednané lhůtě splatnosti je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok
z prodlení z neuhrazené části faktury za každý započatý den prodlení až do úplného
zaplacení. Nárok na úrok z prodlení nevzniká po dobu, po kterou zdržení proveditelné
platby zavinil peněžní ústav.

8.2.

V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení.

8.3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a
v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škod je
vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení v plné výši.

8.4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení se sjednávají ve výši 0,1 % denně z ceny ne-plnění, tzn.
z ceny nezaplacené (části) faktury či z ceny nedodaného zboží nebo z ceny vadného zboží,
pokud Prodávající vady neodstranil postupem dle čl. 7, odst. 7.4.
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8.5.

Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká Kupujícímu
a Prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuta a
úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení jejich vyúčtování.

8.6.

Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně ve
smyslu ust. § 2913 an. v souvislosti s ust. § 2050 NOZ.
9. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
9.1

Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy.

9.2
Prodávající nesmí informace získané při uzavírání Smlouvy nebo v průběhu
realizace dodávky zboží a dokumentace poskytnout, zpřístupnit či jinak sdělit třetím osobám
nebo je využít pro sebe, ledaže by povinnost sdělit takové informace vyplývala ze zvláštního
zákona.
10. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
10.1 Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku smluvních vztahů vyplývajících
ze Smlouvy:
- splněním všech smluvních závazků řádně a včas;
- dohodou smluvních stran;
- jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze
smluvních stran.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 ObchZ pokládají za podstatné porušení
Smlouvy zejména:
- nedodržení dodání sjednaného druhu, množství a jakosti zboží dle Smlouvy;
- nedodržení termínu plnění dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy;
- prodlení s odstraněním reklamovaných vad zboží ve sjednané lhůtě;
- třetí reklamace téže vady;
- nemožnost řádného užívání zboží z důvodu výskytu čtyř a více vad.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Z toho
jedno vyhotovení je určeno pro Kupujícího a jedno pro Prodávajícího.

11.2.

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a
vzestupně číslovanými dodatky.

11.3.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.4.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by
vylučovaly uzavření Smlouvy, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých
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údajů. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla sjednána svobodně a
vážně, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
11.5.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.6.

Zhotovitel umožní objednateli (případně dalším kompetentním orgánům) provedení kontroly
zhotovování díla z pohledu naplňování cílů zakázky. V rámci kontrol zhotovitel umožní
objednateli přístup ke všem dokladům souvisejícím se zhotovováním díla

11.7.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý
originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Integrovaného
operačního programu a musí být označen číslem projektu.

11.8.

Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z podmínek programu IOP poskytovat požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci
Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.9.

Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného
operačního programu.

11.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Přílohy:
1. Zadávací dokumentace
2. Nabídka uchazeče
V Praze ……………………….
--------------------------------------

-----------------------------------------Eva Drašarová
ředitelka
Národního archivu

8/8

