eV' č. kupujícího: ovm'l916/0190

sMLoUvA o NÁKUPU lcT PRosTŘEDKÚ

-

NOTEBOOKY
smluvnístrany:

Povodí odry' státní podnik
se sídlem: Varenská 3í01/49' Moravská ostrava,702 00 ostrava

doručovaci číslo:701 26
lČo: 7o89oo21, Dlč| Cz7o89oo21' zápis

V

oR Ks ostrava' odd' A XlV,

vl. 584

bank. spojení: KB ostrava, č' ú.97104761/0100
statutární zástoupceI lng. Jiří Pagáč' generální ředitel
(dále jen

',Kupuiící")
a

C SYSTEM CZ a.s.
se sídlem: otakara Ševčika840/1o' Židenice' 636 oo Brno

lČo: 27675645, D|c cz27675645
společnost zapsaná

V

obchodnim rejstříku vedeném Ks V Brně, odd' B' vl. 4576

bank. spojení: Komerční banka a's', č' úělu:35-4770570227lo1oo

zastoupená: lng. Michalem Kulíkem' členem představenstva
(dále

jen''ProdávajícÍ')

dnešniho dne uzavřely na základě \.ýsledku zadávacího řízení veřqné zakázky zadávané ý
Íámci Dynamického nákupního systému na prostředky lcT v rezortu Ministerstva
zemědělstvídle s 95 ákona č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnipozdějších
předpisů (dále jen
'zvz')' s názvem "DNs - NÁKUP lcT PRoSTŘEDKŮ 3' KoLo" (dále jen
zakázka") tuto smlouvu (dále jen ,'smlouva") V souladu s ustanoveními s 2079 a
',Veřeiná
násl' a s 2358 a násl. zákona č.8912012 sb., občanský ákoník (dále jen
'občanský
zákoník'')

smluvní strany, vědomy si sv'ých závazkú v této smlouvě obsažených a s úmyslem
bÍ touto smlouvou Vázány, dohodly sg na následuiícím znění smlouvy:

1.

ÚvoDNí UsTANovENí

1.1
1.2

Kupujícíprohlašuje' Že je dle českéhoprávního řádu opráVněn uzavřít tuto
smlouvu a řádně plnit Veškerépodmínky a poŽadavky vtéto smlouvě
obsaŽené.
Prodávajíci prohlašuje, Že:

'l'2.'l je

právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého
právního řádu' resp' opráVněně podnikající fyzickou osobou způsobilou
k práVnímu jednání, a

1

.2'2

splňuje veškeré podmínky a poŽadavky v této Smlouvě stanovené a je
opráVněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené' a

1'2.3 kedni

podpisu této smlouw není vúpadku aniVlikvidaci' a zavazuje
se udžovat toto prohlášení v pravdivosti a Kupujicího bezodkladně
informovat o Gech skutečnostech, které mohou mít dopad na
pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o
změnách vjeho kvaliÍikaci' kterou prokázal Vrámci sVé nabídky na
plnění Veřejné zakázky.

2.

ÚčEL sMLoUvY

2'1

2.2

3.

ProdáVající touto smlouvou garantuje KupujÍcímu splnění zadání uvedené
Veřejné zakázky a všech z toho Wplývajících podminek a povinností podle
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Íalo garance je nadřazena
ostatním podmínkám a garancím uvedeným Vtéto smlouvě s \.ýjimkou situace,
kdy nabídka Prodávajícího nebo kterákoli .jeji část je pro Kupujiciho \.ýhodnější
než ustanovení zadávací dokumentace a/nebo této smlouvy; V takovém
případě se použije úprava pro KUpujícího Výhodnější.

PŘEDMĚT sMLoUVY

3'1

3'2
4.

Účelem této smlouwje realizace Veřejné zakázky k naplněníjejíhocíIe, který
VyplýVá ze zadávaci dokumentace Veřejné zakázky' tedy zabezpečení
odpovídajícíhotechnického zázemí v resortu Ministerstva zemědělství, a to
prostřednictvím dodáVky \.ýpočetnítechniky včetně eventuálního příslušenství,
a to Vše v množstvía parametrech stanovených V EiÍ!g!g.'gjl této smlouvy a
dále V této smlouvě (dále jen ,,zboží")' smluvní strany shodně prohlašUjí' že
součástídodáVky \.ýpočetnítechniky je mimo jiné veškeď interní software
(např' firmware) a dalšísoftWare (např' ovladače' operačnísystém, atd') a
příslušenství, a to Vše v množstvía parametrech stanovených v Ei!!.grgj-!.
této smlouvy a dále V této smlouvě'

Prodávající touto smlouvou prodáVá Kupujícímu do \.ýlučnéhovlastnictvízboŽí

a zavazu)e se' že Kupujícímu za podmínek této Smlouw zboži dodá' a to
včetně dokladů, které se ke zboži a jeho uživání ýztahuji. zboŽí musí bý
určeno pro prodej

V

Českérepublice'

Kupující touto Smlouvou zbožíkupuje za kupní cenu blížespecifikovanou
v článku 4. této smlouw a přijímá jej do sVého \.ýluěného vlastnictví'

KUPNíCENA A PLATEBNí PoDMíNKY

4'1

4.2

Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou Prodávajícím v jeho nabídce na
Veřejnou zakázku'

Kupujícíje povinen za řádné dodáníkaždéhokusu zbožíuvedeného V Eií!9!9
(dále jen
ě:L zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou V !Íl9!9--.']Ě!a
cgna"). za dodání zbožíý p|ném rozsahu je tak Kupujícípovinen
"Jednotková
zaplatit ProdáVajícímu nej\^ýše 99 980,- Kč bez DPH, tedy 120975'80 Kč
s DPH Ve \^ýši 21 o/o (dvacetjedna procent) (dále jen ',celková cena").

4.3

4.4

4.5

celková cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou' ledaže jde o

změnu zákonné \^iše DPH, a jsou v nízahrnUty veškerénáklady ProdáVajícího
spojené s plněním této smlouvy' zejména, nikoli Však \.ýlučně, náklady na
zajištění záručníhoservisu (tak jakje tento pojem specifikován V článku 9. této
smlouvy) Včetně nákladů na pořízení náhradních dílů'servisní dopravu a
souvisejici práce' jakož i náklady na dopravu a dodánízboŽína mÍsto urěení,
případné poplatky' cla, balenía Vedlejšínáklady'

celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě ProdáVajícím řádně

Vystaveného a KupujícímudoručenéhodaňoVého dokladu (dále jen
',Faktura'')'
ProdáVajíci je opráVněn Fakturu Vystavit po protokolárním převzeÍi zboži
kupujícím. Prodávající bude íakturovat Kupujícímu DPH V sazbě platné v den
zdanitelného plnění' PodmÍnkou pro fakturacije protokol o předáni a převzetí
zboží'podepsaný oběma stranami smlouvy'

celková cena bude Kupujícímzap|ac,ena na základě ProdáVajícím řádně

VystaVeného a KupujícímudoručenéhodaňoVého dokladU (dále jen ,'Faktura")'

ProdáVající je opráVněn Fakturu vystavit po dodání Veškeréhozboží.
ProdáVající bude fakturovat Kupujícímu DPH V sazbě platné vden

4'6
4'7

4'8
4'9

4'10

zdanitelného plnění'

Kupující ProdáVajícímu neposkytne žádnéálohy'
Faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu (číslotéto smlouw) a dále
náležitosti stanovené příslušnými práVními předpisy, zejména zákonem č'
235/2004 sb'' o daniz přidané hodnoty, Ve znění pozdějšÍch předpisů a s 435
občanskéhozákoníku. Faktura bude Wstavena na adresu Kupujícího
uvedenou V záhlaví této Smlouvy. Přílohou Faktury bude kopie předáVacích
protokolů (dodacích listů) na zbožípodepsaný oprávněnými osobami
Smluvních stran.

Splatnost Faktury činí30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího dorucení
Kupujícímu'
Kupujícímá práVo Fakturu ProdáVajícímu před uplynutím lhůty splatnosti Vrátit'
aniŽ by došlo k prodlenís jejím zaplacením' (i) obsahuje-li nespráVné údaje' (ii)
chybí-li na některá z náležitostí stanovených právními předpisy nebo touto
smlouvou nebo (iii) není-li k ní připojena kopie předávacího protokolu
(dodacího listu) potvrzeného oprávněnými osobami Smluvních stran.
V takovém případě se lhůta splatnosti staví a nová lhůta splatnosti V délce 30
(třiceti) kalendářnich dnů počne plynout ode dne doručenínové Faktury
Kupujícímu.

Platby peněŽitých částek se provádí v českých korunách bezhotovostním
převodem na bankovní účetdruhé smluvní strany uvedený Váhlaví této
smlouvy. Prodávajíci se zavazuje na FaktUrU uvést bankovní Účet uvedený
V

4'11

záhlaví této smloUW.

smluvní strany se dohodly a souhlasí, že dnem zaplacení Faktury se rozumí
den odepsání Íakturované částky z účtuKupujíciho' Pro odstranění všech
pochybností smluvní strany sjednáVají, že Kupujícínení v prodlení, dojde-li
k odepsání fakturované částky ve prospěch ProdáVajícího do 30 (třiceti)
kalendářních dnů po doručeníFaktury Kupujícímu'avšak k připsání této částky
na bankovníúčetProdáVajícího dojde po dnisplatnosti uvedeném na Faktuře.

4'12 v rcce, v němŽ

bude zbožídodáno' musí bÍ Faktura doručena Kupujicímu
nejpozději do 15. prosince' Nebude-li Faktura Kupujícímu doručena Ve lhůtě

dle předchozi Věty, datum sptatnosti takové Faktury se posouvá na

1

Února

následujícího kalendářniho roku'

4.13
5.

Jakoukoli pohledáVku vzniklou Prodávajícímu na základě této smlouvy není
PÍodáVajicí oprávněn postoupit'

TERMÍN A MísTo PLNĚNí

5''1
5'2

5'3

ProdáVající je povinen dodat KupujícímuzboŽí nejpozději do 20 (dvaceti)
pracovnich dnů ode dne nabýí účinnostitéto Smlouvy' a to v počtech a na
adresy KUpujícíhouvedené v Příloze č. 3 této smlouvy'
smluvní strany sjednáVají, že dodánim zboŽí se rozumÍ odevzdání a uložení
zbožído skladú KupujícÍhodle Přílohy č. 3, a to V souladu s poža davky a
pokyny opráVněné osoby Kupujícího' o předáni a převzetí zbožíbude na
dodacích místech dle Přílohy č.3 Smluvními stranami sepsán ve 2 (dvou)
vyhotoveních dílčípředávací protokol (dodací list), který bude podepsán
opráVněnými osobami obou smluvních stran, přičemŽ každá smlUVní strana
obdrŽí po '1 Úednom) Whotovení. oprávněnou osobou k převzeti zboŽíje na
straně Kupujícíhoten' kdo tuto smlouvu podepsal, nebo ten kdo je Uveden V čl'
13'2 jako osoba opráVněná k převzeti zbožíanebo osoba uvedená V Přiloze
č' 3 vŽdy pro dané místo plnění'

Pokud ProdáVající ZbožínedoručíV|astními prostředky, ale VyužUe ktomu
dbpravce, povaŽuje se za dodáni (odevzdání) zbožíKupujicímu áž okamžik
doručenízbožítako\^ým dopravcem' Ustanovení s 2090 a s 2091 občanského
zákoníku se nepouŽijí'

6.

PRÁVA A PoVlNNosTl PRoDÁVAJícíHo
6'1 ProdáVajícÍ prohlašuje, žeje \.ýlučným Vlastníkem zboŽí'

6.2
6.3

Prodávajícíje povinen dodat Zbožířádně a včas'

6.4

Prodávající je povinen zbožízaba|it či jinak opatřit pro přepravu zpŮsobem
zabraňujícím poškození zbožíči jeho znehodnocení. Náklady na zabalení
každéhoPočítačevčetně příslUšenství jsou již zahrnuty V Jednotkové ceně'
Prodávajicí je povinen poskytovat Kupujícímu záručníservis (tak jak je tento
pojem specifikován v čtánku 9' této smlouvy) k dodanému zboží

6.5

ProdáVající je povinen dodat nové, nepouŽité, bezvadné a ÍUnkčníZboži
v prvotřídn í jakosti' způsobi|é k účelu'k němuŽ je dodáVáno, a to V mnoŽství a
s Vlastnostmi poŽadovanými Kupujícím'

6'6

ProdáVající je povinen na základě požadavku KupujÍcího bezúplatně zajistit
sběr a likvidaci PočitačŮ Včetně příslušenství, jakož iVeškených elektrozařízení,
která jsou Počítačinebo jejich příslušenstvímnahrazována. Náklady na sběr a
likvidaci dle předchozí Věty jsou již zahrnuty v Jednotkové ceně'

6'7

Prodávající je dále povinen zaručit dostupnost kompatibilních baterii a
napájecích zdrojů a rovněž kláVesnice a jejích součástÍpo celou dobu trváni
záruky dIe článku 9. odst' 9'5' této smlouvy'

6.8

ProdávajícíV rámci plnění předmětu této smlouvy dodáVá software podléhající
ochraně podle zákona ě' 121l2ooo sb.' o právu autorském, o právech
souvisejících s práVem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon)' Ve zněnípozdějšÍchpředpisů a ustanovenís 2358 a násl' občanského

-

zákoníku, proto poskytuje Kupujícímulicenci (tj. opráVnění k \.ýkonu práVa
duševního Vlastnictví v ujednaném rozsahu)' a to Íormou licenčníhoujednání V
této smlouvě' ProdáVající prohlašuje' Že sejedná o licenci (dálejen ,,Licence"):

(i)

nevýhradni k veškerým známým zpŮsobům užitítakovéhosottware, a to
v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné uŽíVánisoftware KupujícÍm;

(ii) neomezenou územnímči množstevním rozsahem
neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;

a

rovněž tak

(iii) udělenou na dobu neurčitou,
(iv) převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem postoupení
Licence třetí osobě

6.9
6''10

(V) kterou není Kupující povinen VyuŽit.
Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právnimi
předpisy'

ProdáVající prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence je Ve Váahu ke
kaŽdému Počítačivčetně přislušenství zahrnuta V Jednotkové ceně'

6.'1'1 ProdáVající je povinen předat Kupujícímu společně se zbožímVeškerou
dokumentaci' doklady' záručnílisty, technické a uživatelskémanuály a jiné
dokumenty' které se ke zboŽi vztahu}í, a které jsou potřebné k převzetí a
uŽivání zboži. ProdáVajícíje povinen předat Kupujícímu společně se Zbožim
licenčn í podmínky pro užíván í software' je-li tento součástí dodáVa ného zboži.

6'12

PÍo případ' že bude Kupujícípožádán o poskytnuti informace podle zákona
č. 106/1999 sb.' o svobodném přístupu k informacím, Ve zněni pozdějších

předpisů, a požadovaná informace bude obchodním tajemstvim Prodávajícího
s 504 občanskéhozákoníku, souhlasí ProdáVající s tím, aby Kupující
takovou inÍormaci poskytl, a to bezjakýchkoliv dalších podmínek'

dle

6'13

Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou Íormou Kupujícímu
překáŽky, které mu brání V plněnísmlouvy.

6.14

PlodávEici je podle ustanovenís 2 písm. c)Žkonač' 320/2001 sb.,ofinanční
kontrole ve Veřejné správě a o změně někteÚch ákonú (zákon o finanční
kontrole), Ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
\.ýkonu Íinančníkontroly prováděné souvislosti s úhradou zboŽí nebo služeb
z veřejných rozpočtů a k takovému spolupůsobení se zavazu.je.

6'15

smluvní strany \.ýslovně uvádějí' Že pn poskytování plnění dle této smlouvy
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby má ProdáVající odpovědnost, jako by
plněníposkytovalsám.

6.16

ProdáVajici není opráVněn tuto smlouvu jako celek anijednotlivá práva nebo
povinnosti z ní plynoucí postoupit na třetíosobu.

6.17

smluvní strany se dohodly, Že PÍodávajícína sebe přebírá riziko změny
okolností Ve smyslu s 1765 odst' 2 občanskéhozákoniku'

6.18

7.

ProdáVajÍcÍse zavazuje dodržovat příslušnépráVní předpisy.

PRÁVA A PovlNNosTl KUPUJíCíHo

7'1

Kupujícíjepovinen zaplatit Prodávajícímu celkovou cenu na základě Faktury
vystavené ProdáVajícím a V termínu splatnosti určenémtouto smlouvou'

7.2

Kupujíci je oprávněn odepřít převzeIi zboŽi' pokud zboŽí neodpovídá
kvalitativně' druhově či množstvímpoŽadavkům stanoveným touto smlouvou'
není řádně zabaleno nebo je obal poškozen.

Kupujícínení povinen přijmout částečnédodání zboŽí. Přijme-li Kupující
částečnédodání zboží,je povinen k zaplacení částky Ve Výši součtu
Jednotkových cen dodaného Zboží.
7.4

8.

PŘEcHoD VLASTN|cTVí A NEBEZPEčíŠKoDY

8''1

9.

Kupujícije povinen prohlédnout nebo zajistit prohlédnUtí Zbožípodle možností
co nejdřive po přechodu nebezpečíškodyna zboŽi'

Vlastnické právo ke zboŽí dodanému na základě této Smlouvy přecházi na
Kupujíciho okamŽikem podpisu protokolu o předánía převzetí dodaného zboŽí
(dodacího listu) oprávněnou osobou Kupujícího. Tímto okamžikem taktéž
přechází na Kupujícího nebezpečíškodyna dodaném zboží'

VADY zBoŽíA áRUčNíDoBA

9.1

ProdáVající proh|ašUje, že mu nejsou známy ke dni podpisu této smlouvy o
žádné ýady zboží'Plodávajicí tímto ujišťuje Kupujícího' že zboži dodá bez
vad.

9.2
9.3
9'4

9'5

ProdáVající odpovídá za Vadu, kterou má zboŽÍ V okamŽiku, kdy přechází
nebezpečíškody na zbožína Kupujícího, ikdyž se vada stane zjevnou aŽ po
tomto okamžiku'

Prodávajicí rovněž odpovídá za jakoukoli Vadu, jež Vznikne po okamžiku
uvedeném v článku 9 odstavci 9.2 této smlouw' jestliŽe je způsobena
porušením povinností Prodávajícího.

Prodávajicí poskytuje na zbožívčetně veškerého příslušenstvi záÍuku za
jakost V délce uvedené v Příloze č. í této smlouvy a v této áručnídobě se
zavazuje odstraňovat Vady (dále také jen ,'záručníservis")' záručnídoba
počíná běžet ode dne převzetízbožíoprávněnou osobou Kupujícího V místě
plnění. l,4aximální doba odezvy na poŽadavek Kupujícího v rámci záručního
servisu činí1 Úeden) pracovni den (NBD _ next business day). odezvou na
poŽadavek se rozumí zaevidování poŽadavku Kupujícího ze strany
ProdáVajícího a stanovení termínu jeho řešení na základě dohody s KUpujícím'
nejdéle Však tak, aby požadavek KupujícÍho na odstraněníVad byl Vyřešen do
2 (dvou) pracovních dnů ode dnejeho oznámení ProdáVajícímu' záručníservis
bude poskytován osobami' které jsou \.ýrobcem (čijiným půVodcem) dodaného
zbožík poskytován í tohoto servisu certifikovány, a to na adresách uvedených
v Příloze č' 3 a nebo na adresách V Českérepublice oznámených Kupujicím
ProdávajicímU V rámci pofudavku na záručníservis'

Plodáv4ici zajistí V souvislosti s poskytováním záručníhoservisu registraci
Kupujícího V příslušnédatabázi výrobce (čijinéhopůVodce) zbožítak'aby byl
Kupujici opÍávněn k technické podpoře V českérepublice přímo ze strany
tohoto \^ýrobce (či jiného původce) čijeho servisních partnerů' ProdáVajícíje

povinen zajistit Kupujícímu technickou podporu výrobce (čijinéhopůVodce) či
jeho servisních paÍtnerúpo uplynutí záruční doby dle odstavce 9'4' tohoto
článku, a to minimálně po dobu 2 (dvou) let od skončenítéto smlouvy' Tímto

ustanovením není dotčena povinnost ProdáVajícího poskýovat Kupujícímu
záručníservis v plném rozsahu.
9.6

9'7
9'8
9.9
9.1o
10.

V případě' že Kupujícízjistí' že zboŽí má vady, je povinen bez zbytečného
odkladu' nejpozději Však do 10 (deseti) pracovních dnů poté' kdy vady zjistil'
podat Prodávajícímu o těchto vadách zprávu' a to písemně, e-mailem čifaxem.
V případě' že je dodáno zboŽí s Vadami, či se na zbožítakové Vady vyskytnou
po jeho dodání, je ProdáVající povinen vady odstranit dodánÍm náhradního
zboži za zboŽi vadné' či pokud Kupujícítakový poŽadavek uvede v oznámení
vad, přiměřenou slevou podle okolnostíz Jednotkové ceny nebo celkové ceny.
V případě dodání náhradního zbožíjeKupující povinen Vrátit zbožípůVodně
dodané ve stavu, Vjakém mu bylo dodáno s přihlédnutím k běžnému
opotřebenÍ' s \.ýjimkou obalÚ'

Nároky zvad zboŽí se nedotýkají nároku Kupujícíhona náhradu škody'
nemajetkové Újmy nebo na smluvní pokutu'

ProdáVajícím poskytnutá záruka se \.áahuje na funkčnost dodaného zboží,
jakož i na jeho Vlastnosti požadované Kupujícím'

ocHRANA lNFoRMAcí

'10'1

smluvní stranyjsou si Vědomy toho' Že V rámci plněnítétosmlouvy:

10'1.1 si mohou vzájemně Vědomě nebo opominutÍm poskytnout informace,
které budou považovány za důVěrné(dále jen ,,Dúvěrnéinformace")'
'10''1'2 mohou jejich zaměstnanci a osoby V obdobném postavení získat
přístup k Důvěrným informacím druhé smluvnístrany.

10'2

DůVěrnou informací se rozumí informace obchodní' neobchodni' technické ěi
netechnické povahy, která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiálni
nebo imateriální hodnotu a neníběžně dostupná, zejména' niko|i Však \.ýlučně,
informace majícípovahu obdobnou obchodnÍmu tajemství a skutečnosti či
informace KUpUjícím označenéjako důVěrné'

10.3

Bez ohledu na výše uvedené se za DůVěrné inÍormace nepovažují informace'
které:

10'3.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
této smlouvy či právních předpisů;

10'3.2 měla smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením

této Smlouvy, pokud se na ně nevztahuje povinnost mlčenlivostidle jiné

dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy;

10'3.3 maji

být zpřístupněny, VyŽaduje-lito zákon

čijiný práVní předpis včetně

práVa Evropské unie nebo áVazné rozhodnutí orgánu Veřejné moci'

10.3.4 po podpisu této smlouvy poskytne smluvnístraně třetíosoba, jeŽ neni
omezena V takovém nakládání s informacemi'

10'4

Prodávajici se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích,
které při plnění této smlouvy získal od Kupujicího. Povinnost mlčenlivosti se
nevztahuje na informace, které jsou obecně známé a jsou Volně k dispozici
nebo na inÍormace' u nichž je povinnost mlčenlivosti prolomena právními
předpisy nebo touto smlouvou.

1o'5

Prodávající je povinen zajistit, že DůVěrné informace budou přístupné pouze
osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy. Na VyŽádání
Kupujícího je Prodávající povinen neprodleně Kupujícímuposkytnout úplný
seznam osob dle předchozí věty (jméno, příjmení' datum narození a trvalý
pobyt u fyzických osob a obchodní firmu a identifikačníčíslou práVnických
osob).

10.6

Prodávající je povinen zajistit splnění povinnosti mlčenlivosti ve stejném
rozsahu u Všech osob speciÍjkovaných V předchozím odstavci tohoto článku, a
to tak, aby tyto osoby byly touto povinností vázány ipo skončení
pracovněpráVního nebo jiného smluvního vztahu k ProdáVajicímu.

1o.7

Povinnost mlčenlivosti je ProdáVajíci povinen zajistit mimo jiné tim, že bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího nedojde k jakémukoli šířeni
DůVěrných informací' anebo k jejich zpřístupnění třetím osobám' Tím není
dotčeno ustanovení odstavce 10.5 tohoto článku'

1o'8

Povinnost mlčenlivostidle tohoto článku trvá po dobu trvánítéto smlouvy i po
jejím skončení'

1o.9

Prodávající dále Výslovně prohlašuje' že tuto smlouvu ani Žádnou informaci
V ní obsaženou nepovažuje za své obchodní tajemství ani Důvěrnou informaci.
uděluje svůj souhlas k tomu, aby Kupujicí tuto smloÚvu
jejích
dodatků a příloh uveřejnil V plném rozsahu V podepsané
Yčetně všech
podobě na webových stránkách určených Kupujícím a Vedle toho ji V souladu
s s 147a zvz uveřejnil na proÍilu zadavatele Kupujícího'ktený se nachází na
adrese b]tlpýEakazKy€3gllez (dále jen 'Profil")' ProdáVající dále Výslovně
uděluje svůj souhlas ktomu' aby Kupujícíve vztahu k Veřejné zakázce
uveřejnil na svém ProÍilu výši skutečné uhrazené ceny za dodáVky dlé této
smlouvy' jakoŽ i seznam subdodavatelů ProdáVajícího'

1o'1o ProdáVající ýýslovně

11.

DŮsLEDKY PoRUŠENísMLoUVY

11.'|

Poruší-liProdáVající kteroukoli povinnost dle článku 10. této Smlouvy je
povinen zaplatit Kupujícímusmluvní pokutu ve Výši 0,5% celkové ceny za
každéporušení takové povinnosti' Poruší-liProdáVající takovou povinnost

opakovaně, zavazuje se smluvní pokutu dle předchozí Věty zaplatit opakovaně'
Tim není dotčeno práVo Kupujíciho na náhradu škody a nemajetkové újmy
V plném rozsahu'

připadě prodlení Prodávajícího s řádným a včasným dodáním zboŽí je
Prodávající povinen zaplatit Kupujicímu smluvni pokutu Ve \.ýši 0 '2yo ce|kové
ceny, alo zakaŽdý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího
na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.2 v

'1.3

V případě prodtení Prodávajícího s řádným a včasným provedením záručního
servisu, včetně odstranění vad' je ProdáVajicí povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve \.ýši 5'ooo,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých\, ato za každý
i započatý den prodlení. Tím nenídotčenoprávo Kupujícího na náhradu škody
a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

1'1'4

V případě, že Prodávající porušíkteroukoli povinnost d|e článku 6' odst. 6.3.'
6.4',6'6' až 6.9.,6.11. a 6.'15. této Smlouvy' je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímusmluvni pokutu ve \.ýši 50'000'_ Kč (slovy: padesát tisic korun

1

českých)' a to za každéjednotliVé porušenípovinnosti. Tím není dotčeno právo
Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

11.5

zap|aceni smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit záVazky
stanovené smlouVou'

1.6

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Jednotkové ceny nebo celkové
ceny vzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve v}'ši 0'01 % (iedné

1

setiny procenta) z dlužnéčástky za kaŽdý i započatý den prodlení'

11.7

Prodáýajíci se zavazuje Kupujícímu poskýnout zadostiučinění, dojde-li na

11'8

smluvní pokuta je splatná 15. (patnáctý) den po doručeni písemné výzvy
opráVněné smluvnístrany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní stÍaně.

1't

12.

'9

straně Kupujícího v důsledku .jednán i nebo opomenUtí ProdáVajícího ke \.zniku
nemajetkoVé újmy.

Výše smluvních pokut se do Výše náhrady škody Kupujícího nezapočítáVá'

UKoNčENísMLoUVY

12'1

KUpUjící je oprávněn od Smlouvy odstoupit V případě podstatného porušení
této Smlouvy Prodávajícím.

12.2 za

podstatné porušenítétoSmlouvy Ve smyslu odstavce 12'1 tohoto článku se
pqvažuje zejména situace, kdy:

12.2'1 ProdávEící je

V

prodleni sdodáním Zbožípo dobu delšínež 14

(čtrnáct) dní'

12.2'2 kterékoli prohlášeni ProdáVajícího dle článku 1' odst' 1.2 této Smlouvy
se stane nepravdivým'

12.3'

Každá ze sm|uvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit' bylo-li zahájeno
insolvenčnířízení druhé smluvní strany podle zákona č' 182/2006 sb.'
insolvenčníákon, ve zněni pozdějších předpisů'

12.4. Kupujícíje oprávněn

tuto smlouvu vypovědět, a to bez udánídůVodu nebo ze
je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to bez
zjakých
stejných důVodů,

Výpovědnílhúty.

12.5. Účinky odstoupenÍ od této smlouvy nebo výpovědi této smlouvy' nastáVají
dnem doručenípísemného oznámení o odstoupení nebo ýipovědi

'l2'6'

Prodávajícímu.

smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou smluvních stran'

í2.7' Ukončenímtéto smlouw

nejsou dotčena ustanoven í smlouvy' která se týkají
Licence, záručního servisu' smluvnich pokut a jiných dúsledkúporušení
povinností dle této smlouvy, povinnosti mlčenlivosti' ani dalšíustanovení
a nároky, zjejichž povahy Vyplývá, že mají trvat i po ukončenítétosmlouvy.

13.

ozNÁMENíAKoMuNlKAcE

13.1

Veškerá oznámeni a komunikace uskuteěněná na základě nebo v souvislosti
s touto smlouvou budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku,
ledaŽe zjiných ustanovenítéto smlouvy plyne něcojiného.

13'2

Kontaktními (opráVněnými) osobami Kupujícíhojsou:

13'2.1 ve Věcech smluvních a obchodních a wo převzeti zboží|Petr skulina'
tel.: +420 602 553 978, email:oetr.skulina@pod.cz
13

'2.2 v otázkách technických a V otázkách týkajícíchse podmínek záruky a
přeýzeií zboží:Pétr skulina, tel.: +420 602 553 978,
email :pgtISKUEA@p9!.eZ

13.2'3

'l3'3

otázkách technických a v otázkách registrace servisních požadavků:
Petr Skulina, tel.: +420 602 553 978, email:petr.skulina@pod.cz

V

Kontaktními osobami ProdáVajícího jsou:

'l3'3.1 ve věcech smluvních a obchodnich Eva Sekulová, tel.: 725 984 519,
eva.sekulova@csystem.cz;

'l3.4

13'3.2 v otázkách technických Eva sekulová, tel.: 725 984 519'
eva.sekulova@csystem.cz;

smluvní strany se zavazují spolu komunikovat prostřednictvim kontaktních
osob formou osobního doručoVání, doručovánídoporučených zásilek
prostřednictvim poskytovatele poštovníchsluŽeb, faxem či elektronickou
poštou' smluvnístrany jsou opráVněny změnit kontaktni osoby, a to písemným
oznámením druhé Smluvní straně' změna kontaktní osoby je Vůčidruhé
Smluvni straně účinnáokamŽikem doručenípísemného oznámení dle
předchozíVěty.

13.5

14.

PoŽadavky na poskýnuti záručníhoservisu bude Prodávající přijímat na tel.:
800 353 637 a na e-mailové adrese !!b!@]9!9y9!9D' a to v pracovní dny
V době od 8 hod do 16 hod.

zÁVĚREčNÁ UsTANoVENí

14'1

Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními
stranami.

14.2

Tato smlouva se řídí právním řádem Českérepubliky' PráVa a povinnostitouto
smlouvou Výslovně neupravené se řídizejména občanským zákonikem'

14.3

Plní_li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinnosti dle této smlouvy,
neměnitato skutečnost zavedenou praxi smluvních stran, ani nezakládá nárok
Prodávajícího na jakékoliv plnění ze strany Kupujícíhonad rámec této
SmlouW.

't4'4

Veškeréspory mezi smluvními stranami Vypl}'1r'ajícíze smlouvy nebo zjejího
porušenÍ' ukončenínebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány mistně
příslušným soudem Kupujícího.

14.5

Veškerézměny a doplňky této smlouvy, včetně změn příloh této smlouvy,
mohou být činěny po vz4emné dohodě obou smluvních stran pouze Íormou
písemných vzestupné číslovanýchdodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Tím nenídotčenoustanovení článku 13 odst. '13'5 této smlouvy'

14'6

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přilohy:

Příloha č.

í: specifikace

zboŽí a záÍuka

Příloha č.2: cena zboži
Příloha č.3: seznam odběrných míst

-

'14'7 smlouva je

14'8

vyhotovena Ve 4 (čtyřech) stejnopisech, znichž každá ze
smlUvních stran obdrŽí2 (dva).

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že byla uzavíena
podle jejich pravé a svobodné vůle, že s jejim obsahem souhlasí a na důkaz
toho ji stvzují svými podpisy.

V ostravě dne ' '.'2ll':09:'2[16
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/-4

a

JaQ
Ll a.. ,

Ing. Jiří Pagáě
8.neřální řďlel

Povodí odry'
S1Ó]nilx)dn

k

152

70l 2ó os]rov.], Vorenskó r'9

.?

t, {/Z

/_
/':

z-J

lng.'lúicnár Kj|ík'-:9;' 'l '"- '
člen předstaVenstva

Příloha č' í
specifikace zbožía záruka

Lenovo ThinkPad T560 (í5,6 FHo/l5/8GB/25dssDlMrl_F|/BT/LTEMíoPlocz)

Lenovo ThintPad L560

(1

5'6 HD/l3/4GB/50o+8GB/fi _FilBT/wíoPlocz)

záruka za iakost na zbožívčetně Veškeréhopříslušenství;

- Notebooky

_

60 měsícůse servisem na místédo druhého pracovního dne (NBD)

Příloha ě. 2
cena zboží

celkový poěet
dodávaných
kusů/sad zboži

cena v Kč za celkov'ý
počet dodávaných
kusů/sad zbožíbez
DPH

Hodnota DPH za
Gelkový počot
dodávaných kusů/sad
zboži ý Kč

cena v Kč za
celkový poěet
dodávaných
kusů/sad zbožís
DPH

2

62 040'- Kč

'l3 o28'4o Kč

75 068'40 Kč

2

37 940'- Kč

7 967

'4o Kč

45 907'40 Kč

4

99 980'- Kč

20 995'80 Kč

120 975'80

Kč

Příloha č. 3
seznam odběrných míst
Povodí odry, Varenská 3í0'l/49' Moravská ostrava,702 00 ostrava
doručovaci číslo:70í 26
(kontakt: Petr Skulina - tel. 602 553 978)
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