.v. ě. kupuiícÍho: ovm1916/0198
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smluvnístrany:

Povodi odry, státní podnik
se sídlem: varenská 3í0í/49,702 00 ostrava
lČo:70890021

spoteěnost zapsaná V oR Ks ostrava, oddíl A xlv' Vl' 584
statutární zástupce: lng' Jiří Pagáč' generální ředitel
bank' spojení: KB ostrava, č. ú.9710476110100
(dále jen

'Kupuiící")
a

Azenet s.r.o.
se sidlem: Plánská 403/5, 30í 00 Plzeň

lČo: 02562014' DlČ: czo2562o14
oddíl c' Vložka
spoleěnost zapsaná V obchodním Íejstřiku vedeném Krajského soudu v Plzni
31315
bank. spojení: Raiffeisenbank, ě. účtu;7997089001/5500

zastoupená: Štěpánem červenkou, Mgr. Pavlem skořepou, iednateli spo16čnosti
(dále jen',Prodávaiící")
V
dnešniho dne uzavřely na základě výsledku zadávacího řizení veřejné zakázky zadávané
rámci Dynamického nákupního systému na prostředky lcT v rezortu Ministerstva
pozdéjšich
zemědě|siví dle s 95 zákona ě. 137/2006 sb', o veřejných zakáz_kách' ve zněni
jen
pr"opi"t (oat" j"ri'zvz')' s názvem ',DNs - NÁKUP lcT PRoSTŘEDKŮ 3' KoLo' (dále
'
zarázka"; tuto smlouvu (dále jen 'smlouva.) v souladu s uslanoveními s 2079 a
'Veiejná
(dále jen ,'občanský
nást. a 5 zssa a-nad. zákona é.8gt2o12 sb', občanský zákoník
zákoník'')

smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto smlouvou vázány, dohodly se na následuiícím znění smlouvy:

í.

ÚvoDNÍ UsTANovENí

1'1

Kupujicí prohlašuje, že je dle českéhopráVního řádu oprávněn uzavřít tuto
řádně plnit veškerépodmínky a poŽadavky v této smlouvě
".loůuu
obsažené."

1'2

Prodávající prohlašuje' že:

1.2''1 je práVnickou osobou řádně zaloŽenou a existujíci pod|é obchodniho

1

'2.2

rejstřiku právního řádu' resp. oprávněně podnikajici fyzickou osobou
způsobilou k právnímu jednání' a
je
splňuje Veškerépodmínky a požadavky V této smlouvě stanovené a
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit záVazky v ní obsaŽené, a

1'2.3

2.

ÚčEL sMLoUVY

2.'|

Účelem této smlouvy je realizace Veřejné zakázky k naplnění jejího cíle, kteÚ
vyplýVá ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, ledy zabezpeěení
odpovídajícíhotechnického zázemí v resortu Ministerstva zemědělství' a to
prostřednictvím dodávky výpočetni techniky včetně eventuálniho
příslušenství, a to Vše v množství a parametrech stanovených V EÍ!.9z9j-!.
smluvni strany shodně
této smlouvy a dále V této Smlouvě (dále jen
',zboži'')'
prohlašuji' že součástí dodávky výpočetnítechniky je mimo jiné veškeÚ
interní softWare (např. Íirmware) a dalši software (např' ovladače, operaěni
systém' atd') a příslušenství,a to vše v množství a parametrech stanovených
V Příloze č. í této smlouvy a dále v této smlouvě'

2.2

Prodávající touto smlouvou garantuje Kupujícímu splnění zadání uvedené
Veřejné zakázky a Všech z toho Vyplývajících podmínek a povinností podle
zadáVacÍ dokumentace k Veřejné zakázce' Tato garance je nadřazena
ostatním podmínkám a garancím uvedeným V této Smlouvě s výjimkou
situace, kdy nabídka Prodávajícího nebo kterákoli jeji část je pro Kupujíciho
výhodnější než ustanovení zadávací dokumentace a/nebo této Smlouvy;
V

3.

ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani V |ikvidaci, a zavazqe
se udržovat toto prohlášení v pravdivosta a Kupujícího bezodkladně
informovat o Všech skutečnostech' které mohou mít dopad na
pravdivost' úplnost nebo přesnost předmětného prohlášeni a o
změnách V jeho kvalifikaci, kterou prokázal vrámci sVé nabídky na
plnění Veřejné zakázky.

takovém případě se pouŽije úprava pro KupujícíhoVýhodnější.

PŘEDMĚT sMLoUVY
3.1

ProdáVajicí touto smIouvou prodává Kupujícímu do výlučnéhoVlastnictví
zboži a zavazuje se' že Kupujicimu za podminek této smlouvy zboŽi dodá' a
to včetně dokladů' které se ke zbožía jeho uŽíváni Vztahují. zboŽí musi být
urěeno pro prodej v Českérepublice'
Kupující touto smlouvou zboŽí kupuje za kupní cenu blížespecifikovanou
v článku 4. této smlouvy a přijímá jej do svého výlučnéhoVlastnictví'

KUPNl cENA A PLATEBNí PoDMíNKY

4'1

4'2

4'3
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Kupní cena je nabidkovou cenou předloženou ProdáVajícím vjeho nabídce
na Veřejnou zakázku.

!Í!g!ejJ

Kupující je povinen za řádné dodání každéhokusu zbožíuvedeného V
zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v Příloze č. 2 (dále jen ,,Jednotková cena")' za
dodání zbožíV plném rozsahu je tak Kupujícípovinen zaplatit Prodávajícímu nejvýše
35 413,- Kč, bez oPH,IedY 42 849,7 3 Kč s DPH ve VÝši 21 % (dvacet jedna procent)
(dále jen ,,c.lková cene").

celková cena je cenou maximálni' konečnou a nepřekročitelnou' ledaŽe jde o
změnu zákonné \^iše DPH' a jsou v ni zahrnuty Veškeré náklady
Prodávajícího spojené s plněním této smlouvy' zejména, nikoli však Výlučně'
náklady na zajištění záručniho servisu (tak jak je tento pojem specifikován V
článku 9' této Smlouvy) Véetně nákladú na pořízenínáhradních dílú'servisní

a
dopravu a souvisejícípÍáce' jakož i náklady na dopravu a dodání zboŽí na
místo určení,případné poplatky' cla' balenía vedlejšínáklady'
4.4

celková cena bude Kupujícím zaplacena na základě Prodávajícím řádně
vystaveného a Kupujícimu doruěeného daňového dokladu (dále jen

převzetí
,'Faktura''). Prodávající je oprávněn Fakturu Vystavit po protokolárním
zbožíkupujicim' ProdáVající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné
v den zdanitelného plnění. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a
převzelí zbožÍ,podepsaný oběma stranami smlouvy'
4.5

celková cena bude Kupujícim zaplacena na základě Prodávajícím řádně
vystaveného a Kupujicímu doruěeného daňového dokladu (dále jen
ProdáVající je oprávněn Fakturu vystavit po dodáni veškerého
'Faktura")'
zboží'Prodávajici bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné V den
zdanitelného plnění.

Kupující ProdáVajícímu neposkytne žádnézálohy'
4.7

4.4

Faktura musí obsahovat odkaz na tuto Smlouvu (čislo této smlouvy) a dále
náleŽitosti stanovené přislušnými právními předpisy' zejména zákonem č.
235/2oo4 sb., o dani z přidané hodnoty' ve znění pozdějších předpisů a s
435 občanskéhozákoníku' FaKura bude vystavena na adresu Kupujicího
uvedenou V záhlaví této smlouvy. Přílohou Faktury bude kopie předávacích
protokolú (dodacích listů) na zbožípodepsaný oprávněnými osobami
smluvních stran'
splatnost Faktury činí30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu'

4.9

Kupujícímá právo Fakturu Prodávajicímu před uplynutím lhúty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jejím zaplacením, (i) obsahuje-li nespráVné
údaje, (ii) chybí-li na některá z náležitostí stanovených práVnimi předpisy
nebo touto smlouvou nebo (iii) není-li k ni připojena kopie předáVacího
protokolu (dodacího listu) potvzeného oprávněnými osobami smluvních
stran' V takovém případě se lhůta splatnosti staví a nová lhůta splatnosti
v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů poěne plynout ode dne doručenínové
Faktury Kupujícímu'

410

Platby peněžitých částek se provádi V českých korunách bezhotovostním
převodem na bankovní účetdÍuhésmluvní strany uvedený V záhlaví této
smlouvy- Prodávající se zavazuje na Fakturu uvést bankovni účetuvedený
v záhlaví této smlouvy.

4.11

smluvní strany se dohodly a souhlasí' že dnem zaplacení Faktury se rozumi
den odepsání fakturované částky z účtuKupujícího' Pro odstranéníVšech
pochybností smluvní strany sjednáVají, že Kupující není v prodlení, dojde-li
k odepsání fakturované částky ve prospěch Prodávajiciho do 30 (třiceti)
kalendářních dnú po doručeníFaktury Kupujícímu' avšak k připsání této
částky na bankovní úěet Prodávajícího dojde po dni sp|atnosti uvedeném na
Faktuře.

4.12

V roce, v němŽ bude zboŽi dodáno' musí být Faktura doručena Kupujícímu
nejpozději do 15. prosince. Nebude-li Faktura Kupujicimu doručena ve lhútě
dle předchozí věty' datum splatnosti takové Faktury se posouvá na 1. února
následujícího kalendářniho roku'

4.13

Jakoukoli pohledávku vzniklou Prodávajicímu na základě této smlouvy neni
Prodávající oprávněn postoupit.
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5.

TERMíN A MísTo PLNĚNí

5'1

ProdáVající je povinen dodat Kupujícímuzbožínejpozději do 20 (dvaceti)
pracovních dnů ode dne nabytí účinnostitéto Smlouvy' a to v počtech a na
adresy Kupujíciho uvedené V Příloze č. 3 této smlouvy'

52

smluvní strany sjednávají, že dodáním zbožíse rozumí odevzdání a uložení
zbožído skladŮ Kupujícího dle Přílohy ě. 3' a to v souladu s požadavky a
pokyny oprávněné osoby Kupujícího' o předání a převzetí zbožíbude na
dodacích místech dle Přílohy č.3 smluvnimi stranami sepsán ve 2 (dvou)
Vyhotoveních dilčípředávaci protokol (dodací list)' ktený bude podepsán
opráVněnými osobami obou smluvních stran, přičemŽ každá smluvni strana
obdÉípo '1 0ednom) Vyhotovení' oprávněnou osobou k převzeti zboŽi )e na
straně Kupujícíhoten' kdo tuto smlouvu podepsal' nebo ten kdo je uveden
včl' 13.2 jako osoba oprávněná k převzelí zboži a nebo osoba uvedená
V Příloze č. 3 vždy pro dané místo plnění'

5.3

Pokud ProdáVajíci zboŽi nedoruěl Vlastními prostředky' ale Využije ktomu
dopravce, považuje se za dodánl (odevzdání) zbožíKupujícímu až okamžik

doruěenl zbožítakovým dopravcem' Ustanovení
občanskéhozákoníku se nepoužijí'
6.

s

2090

as

2091

PRÁVA A PoVlNNosTl PRoDÁVAJíCíHo

6''l
6.2
6.3
6'4

6.5
6'6

6.7
6.8
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ProdáVající prohlašuje' že je výluěným vlastnikem zboŽi'

ProdáVajícíje povinen dodat Zbožířádně a včas.
ProdáVající je povinen dodat nové' nepoužité' bezvadné a funkčnízboŽi
v prvotřídní jakosti' způsobilé k účelu'k němuž je dodáVáno' a to V množstvi a
s Vlastnostmi požadovanými Kupujícím'
Prodávající je povinen zbožízaba|it či jinak opatřit pro přepravu způsobem
zabraňujícím poškození zbožíči jeho znehodnocení. Náklady na zabalení
každého PočítačeVčetně příslušenstvíjsou již zahrnuty v Jednotkové ceně'
ProdáVající je povinen poskytovat Kupujícímu záručníservis (tak jak je tento
pojem specifikován v článku 9' této Smlouvy) k dodanému zboží'

Prodávajici je povinen na základě požadavku Kupujiciho bezúplatně zajistit
včetně příslušenství'jakož i veškeÚch
sběr a likvidaci Počítačú
elektÍozařízeni' která jsou Počítaěinebo jejich příslušenstvímnahrazována'
Náklady na sběr a likvidaci dle předchozí věty jsou již zahrnuty v Jednotkové
ceně'

ProdáVající je dále povinen zaručit dostupnost kompatibi|ních baterií a
napájecích zdrojů a rovněž k|áVesnice a jejích součástípo celou dobu trváni
záruky dle článku 9' odst.9'5. této smlouvy'

ProdáVající v rámci plněni předmětu této smlouvy dodává software
podléhajícíochraně podle zákona ě' 121l2ooo sb.' o práVU autorském, o
právech souvisejícíchs práVem autorským a o změně něktených zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovenÍ s 2358 a násl'
občanskéhozákoniku' proto poskytuje Kupujícímu licenci (tj' opÍáVnění k
výkonu práva duševníhoVlastnictví V ujednaném rozsahu)' a to Íormou
licenčníhoujednání v této smlouvě' Prodávající prohlašuje' že se jedná o
licenci (dále jen
',Licence.)|

(i)

nevýhradní k VeškeÚm známým způsobům užitítakovéhosoftware, a to
V rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užíVánísoftWareKupujícím;

(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 postoupeni
Licence třetí osobě

6'9

(V) kterou neníKupujíci povinen využít'
Licence je poskytnutá V maximálnim rozsahu povoleném platnými pÍávnimi

předpisy.

6''10

ProdáVající prohlašuje' že odměna za poskytnuti Licence je Ve Vztahu ke
každému PočítačiVěetně příslušenstvízahrnuta v Jednotkové ceně'

6'11

ProdáVající je povinen předat Kupujícímu společně se zboŽím veškerou
dokumentaci, doklady' záruční listy' technické a uživatelskémanuály a jiné
dokumenty, které se ke zbožívztahují, a které jsou potřebné k převzetí a
uživáni zboži. ProdáVajícíje povinen předat Kupujícímu společně se zbožim
licenčni podminky pro užíVánisoftWare' je-li tento součástídodávaného
zboži'

6'12

Pro případ' Že bude Kupujícípožádán o poskytnutí informace podle zákona
č.106/1999 sb'' o svobodném přistupu k inÍormacím' ve zněnÍ pozdějších

předpisů' a poŽadovaná informace bude obchodnim

tajemstvím

ProdáVajícího dle s 504 občanskéhozákoníku' souhlasí ProdáVající stím,
aby Kupující takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších
podmínek'

6'13

Prodávající je povinen neprodleně oznámit pisemnou formou Kupujícímu

6.14

Prodávající je podle ustanovení s 2 písm. c) zákona ě' 320/2001 sb', o
finančníkontrole Ve Veřejné správě a o změně někter'ých zákonú (zákon o

překážky, které mu brání V plnénísmloUvy'

ve znění pozdějších předpisú, osobou povinnou
spolupůsobit při Výkonu finančníkontroly prováděné souvislosti s úhladou
zboŽí nebo služeb z veřejných rozpočtůa ktakovému spolupůsobení se
zavazu)e.

Íinančníkontrole),

6.15

smluvní strany výslovně uvádějí' že při poskytování plnění dle této smlouvy
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby má ProdáVající odpovědnost' jako by
p|nění poskytoval sám'

6.16

ProdáVající není opráVněn tuto smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo
povinnosti z ní plynoucí postoupit na třetí osobu'

6.'17 smluvní strany se

6.18

7'

dohodly, Že Prodávajici na sebe přebírá riziko změny
okolností ve smyslu s 1765 odst' 2 obóanského zákoníku'
ProdáVající se zavazuje dodrŽovat přislušné práVní předpisy.

PRÁVA A PoVlNNosTl KUPUJÍciHo

7.1
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Kupujícije povinen zaplatit ProdáVajicimu celkovou cenu na základě FaKury
vystavené Prodávajícím a V termínU splatnosti určenémtouto smlouvou'

7.2

Kupující je oprávněn odepřít převzeLí zboží,pokud zbožíneodpovídá

kvalitativně, druhově či množstvím poŽadavkúm stanoveným touto smlouvou,
není řádně zabaleno nebo je obal poškozen'
7.3

7.4

s.

9.

Kupujícl není povinen přijmout částečnédodání zboŽi' PřÚme-li Kupujicí
částečnédodání zboží,je povinen k zaplacení ěástky Ve výšísouětu
Jednotkových cen dodaného zboží.

Kupujícíje povinen prohlédnout nebo zajistit prohlédnutí zbožípodle
možnostíco nejdřive po přechodu nebezpeěi škody na zboží'

PŘEcHoD VLASTNlcwi A NEBEzPEČí ŠKoDY

8''1

Vlastnické právo ke zbožídodanému na základě této smlouvy přecházi na
KupujícíhookamŽikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodaného
zboží(dodacího listu) oprávněnou osobou Kupujícího'Tímto okamžikem
taktéŽ přechází na Kupujícího nebezpečí škody na dodaném zboží'

VADY zBoŽí A

9.1

9.2
9.3
9.4

áRUčNíDoBA

Prodávající prohlašuje' Že mu nejsou známy ke dni podpisu této smlouvy o
žádnéVady zboži. Prodávďí}i tímto ujišťujeKupujícího'že zboŽí dodá bez
vad.

ProdáVající odpovídá za Vadu' kterou má zbožív okamžiku, kdy přechází
nebezpečíškody na Zbožína Kupujícího'i kdyŽ se vada stane zjevnou až po
tomto okamŽiku'

Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu' jež vznikne po okamžiku
uvedeném v článku 9 odstavca 9.2 této smlouvy' jestliže je způsobena
porušenim povinností Prodávajícího.

ProdáVající poskytuje na zboži ýěetné Veškerého příslušenstvízáruku za
jakost v délce uvedené V Příloze č. 1 této smlouvy a v této záručnídobě se
zavazuje odstraňovat Vady (dále také jen
servis')' záručnídoba
',záruění
počiná běžet ode dne převzetí zboži oprávněnou osobou Kupujíciho v místě
plnění' Maximální doba odezvy na požadavek Kupujícího V rámci záručního
servisu činí1 0eden) pracovní 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 Kupujícíhona odstranění vad
(dvou) pracovnich dnů ode dne jeho oznámení
byl Vyřešen do
Prodávajícímu' záručníservis bude poskýován osobami' které jsou
Výrobcem (či jiným púVodcem) dodaného zboŽí k poskytováni tohoto servisu
certifikovány, a to na adresách uvedených V Přiloze č. 3 a nebo na adresách
V Českérepublice oznámených KupujÍcim Prodávajícímu v rámci požadavku
na Záruční servis.

2

9'5

StÍínka ó z 14

Prodávající zajistí V souvislosti s poskytováním záručníhoservisu registraci
Kupujícího V příslušnédatabázi výrobce (ěijiného původce) zbožítak' aby byl
Kupující opráVněn k technické podpoře v Českérepublice přimo ze strany
tohoto Výrobce (či jiného půVodce) či jeho servisních partnerú' Prodávajícíje
povinen zajistit Kupujícímu technickou podporu Výrobce (čijinéhopůvodce) či
jeho servisních partnerú po uplynutí záručnídoby dle odstavce g.4' tohoto
článku, a to minimálně po dobu 2 (dvou) let od skončenítétosmlouvy. Tímto

ustanovením není dotčena povinnost Prodávajiciho poskytovat Kupujícímu
záručníservis V plném rozsahu'

96

V případě' že Kupujícízjistí' že zboži má vady' je povinen bez zbytečného
odkladu' nejpozději Však do 10 (deseti) pracovnich dnů poté, kdy Vady zjistil,
podat ProdáVajícímu o těchto Vadách zpráVu' a to písemně' e-mailem ěi
faxem.

9.7

V případě' Že je dodáno ZboŽí svadami, či se na zbožítakové Vady
Vyskytnou po jeho dodání, je Prodávajici povinen Vady odstranit dodáním
náhradniho zboži za zbožíýadné' ěi pokud Kupujícítako\^ý poŽadavek uvede
v oznámení Vad' přiměřenou slevou podle okolnosti z Jednotkové ceny nebo
celkové ceny'

98

V případě dodání náhradního zboži )e Kupu)ici povinen Vrátit zbožípůvodně
dodané Ve stavu, vjakém mu bylo dodáno s přihlédnutim k běžnému
opotřebení, s výjimkou obalů'

9.9
9.10

ío.

Nároky zvad zbožíse nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo na smluvní pokutu.

Prodávajícím poskytnutá záruka se Vztahuje na funkěnost dodaného zboŽi,
jakož i na jeho Vlastnostj poŽadované Kupujícím'

oCHRANA lNFoRMAcí

10.1

Sňluvnístrany jsou si Vědomy toho, ŽeV rámci plněnítétoSmlouvy:
10.1'1 si mohou vzájemně Vědomě nebo opominutim poskytnout informace'
které budou povaŽovány za důVěrné(dále jen
'Důvěrnéinformace"),

'l0'2

10'3

10.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení ziskat
přístup k DůVěrným informacím druhé Smluvnistrany.
Důvěrnou informací se rozumí informace obchodní, neobchodní' technické či
netechnjcké povahy' která má skutečnou nebo alespoň potenciální materiálni
nebo imateÍiální hodnotu a není běžně dostupná, zejména, nikoli však
výlučně, informace majícípovahu obdobnou obchodnímu tajemství a
skutečnosti či informace Kupujícim označenéjako dúvěrné'

Bez ohledu na Výše uvedené se za DůVěrné informace nepovažuji informace'
které|

10'3.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušeni
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 mlčenlivosti dle
jiné dříVe mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy;

10'3'3 mají být zpřístupněny' VyŽadu]e_li to zákon či jiný právní předpis

Véetně práVa Evropské unie nebo záVazné rozhodnutí orgánu veřejné
moci,

10.3'4 po podpisu této smlouvy poskytne smluvní straně třetí osoba' jež
neni omezena

10'4
sfánka

7 z l,{

V

takovém nakládání s informacemi'

PÍodávajícíse zavazuje zachovávat mlčenlivost o Dúvěrných informacích,
Keré při plněni této Smlouvy získal od Kupujícího'Povinnost mlčenlivosti se
nevztahuje na informace' které jsou obecně známé a jsou volně k dispozici

nebo na informace' u nichŽ je povinnost mlčenlivosti prolomena právními
předpisy nebo touto smlouvou'

10'5

ProdáVajícíje povinen zajistit' že DůVěrné informace budou přístupné pouze
osobám, které se budou podílet na plněni této smlouvy' Na vyžádání
Kupujíciho je Prodávající povinen neprodleně Kupujícímu poskytnout úplný
seznam osob dle předchozí věty 0méno, 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 specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku,
a to tak, aby tyto osoby byly touto povinností Vázány ipo skoněení
pracovněprávnÍho nebo jiného smluvního vztahu k Prodávajícímu.

10.7

10'8
10'9

Povinnost mlčenlivosti je ProdáVající povinen zajistit mimo jiné tím' 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'
Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá po dobu trvánítéto smlouvy i po
jejím skončení'

Prodávající dále výslovně prohlašuje' že tuto Smlouvu ani žádnou informaci
Vní obsaženou nepovažuje za své obchodni tajemství ani DůVěrnou
informaci.

10.10 Prodávající Výslovně uděluje svůj souhlas

k tomu' aby Kupujícítuto Smlouvu
Včetně Všech jejích dodatkŮ a příloh uveřejnil V plném rozsahu V podepsané
podobě na webových stránkách urěených Kupujícím a vedle toho ji v souladu
s s 147a zvz Uveřejnil na profilu zadavatele Kupujícího'kteÚ se nachází na
adrese httos;//zakazkv'eaori.czl (dále jen',P.ofil'')' Prodávajicl dále Výslovně
uděluje svúj souhlas ktomu' aby Kupujícíve Vztahu k Veřejné zakázce
uveřejnil na svém Profilu výši skutečnéuhrazené ceny za dodávky dle této
Smlouvy' jakož i seznam subdodavatelŮ Prodávajícího.

11.

DŮSLEDKY PoRUŠENíSMLoUVY

11'1 Porušili ProdáVající kteroukoli

povinnost dle ělánku 10' této smlouvy je
povinen zaplatit Kupujicímu smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny za
každéporušení takové povinnosti' Poruší-liProdáVajici takovou povinnost
opakovaně' zavazuje se smluvní pokutu dle předchozí Věty zaplatit

opakovaně' Tim není dotčeno práVo Kupujicího na náhradu škody a

'l1.2

1

1.3

nemajetkové újmy v plném rozsahu'

V případě prodlení PÍodáVajíciho s řádným a včasným dodáním zbožíje
ProdáVající povinen zaplatit Kupujícimu smluvní pokutu Ve výši 0,2% celkové
ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo
Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

V případě prodlení Prodávajícího s řádným a Včasným provedenim záručního
servisu' Věetně odstranění vad' je ProdáVajíci povinen zaplatit Kupujícimu
smluvní pokutu Ve \/ýši 5'000'- Kě (slovy: pět tisíc korun ěeských)' a to za
každý i zapoěatý den prodlení' Tím není dotčeno práVo Kupujícíhona
náhradu škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu'

11'4
stránka 8 7 14

V případě, Že Prodávající poruši kteroukoli povinnost dle článku 6. odst.6'3.'
6'4.' 6.6' až 6.9', 6-11' a 6''15' této Smlouvy, je ProdáVajÍcÍ povinen zaplatit

Kupujícímu smluvni pokutu Ve Výši 50.000,- Kě (slovy: padesát tisíc korun
českých)' a to za každéjednotlivé porušení povinnosti' Tím není dotčeno

11'5
1

1'6

11'7

práVo Kupujícího na náhradu škody a nemajetkové újmy V plném rozsahu.

zaplacení smluvni pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazky
stanovené Smlouvou.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Jednotkové ceny nebo celkové
ceny Vzniká ProdáVajícímu nárok na úrok z prodleni ve Výši o'o1 o/o (jedné
setiny procenta) z dlužnéčástky za každý i započatý den prodlení'

?rodávqici se zavazuje Kupujícímu poskytnout zadostiučinění' dojde-li na
straně Kupujícího v důsledku jednání nebo opomenutí ProdáVajícího ke

Vzniku nemajetkoVé újmy.

11'8
1

12.

1'9

smluvní pokuta je splatná 15' (patnáctý) den po doručenípísemné výzvy
opráVněné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní

straně.

Výše smluvních pokut se do \^iše náhrady škody Kupujícího nezapoěítáVá'

UKoNčENísMLoUVY

12'1

Kupující je opráVněn od smlouvy odstoupit V případě podstatného porušeni
této smlouvy ProdáVajícim'

12'2 za

podstatné porušení této smlouvy ve smyslu odstavce 'í2.1 lohoto článku
se považuje zejména situace, kdy:

12.2''l Prodáua]ici je
(čtrnáct) dní'

V

prodlení sdodáním zboži po dobu delšíneŽ 14

12'2.2 kterékolj prohlášení ProdáVajícího dle článku '1' odst. 1'2 této smlouvy
se stane nepravdivým.

12.3' Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupit, bylo-li
zahájeno insolvenění řízení druhé smluvní strany podle zákona č,. ft2noo6
Sb', insolvenčnízákon, Ve znění pozdějších předpisŮ'

'12'4' Kupujícíje opráVněn

tuto smlouvu Vypovědět' a to bez udání důVodu nebo ze
stejných důVodů, zjakých je opráVněn od této smlouvy odstoupit' a to bez
VýpovědníIhúty'

'l2.5'

Účinky odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi této Smlouvy, nastáVají
dnem doručenípisemného oznámení o odstoupení nebo výpovědi
Prodávajícímu'

12.6' smlouva můžebýt ukončena pisemnou dohodou smluvních stran'

12.7'
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Ukončením této Smlouvy nejsou dotěena ustanovení smlouvy' která se týkají
Licence, záručního servisu, smluvních pokut a jiných dúsledkůporušení
povinností dle této smlouvy, povinnosti mlčenlivosti' ani dalšíustanoveni
a nároky, z jelichž povahy VyplýVá' že mají trvat i po ukončenítéto smlouvy.

ozNÁMENíA KoMUNlKAcE
13.1

Veškerá oznámení a komunikace uskutečněná na základě nebo V souvislosti
s touto smlouvou budou probihat způsobem stanoveným V tomto článku,
ledaŽe z jiných ustanovení této smlouvy plyne něco jiného'

13.2

Kontaktními (oprávněnými) osobami Kupujícíhojsou:

13.2'1

ve věcech smluvních a obchodních a pro převzetí zboži: Pell
Skulina, tel.: +420 602 553 978, email:oetr.skulina(Aood.cz

'13'2.2 v olázkách technických a

V

otázkách týkajících se podmínek záruky a
+42o 602 553 978,
skulina,

převzeti zboži: Petr
email:petr.skulina(Aood.cz

13'3

t6l.:

13.2'3 v otázkách technických a v otázkách registrace servisních požadavků:
Petr Skulina, tel.: +420 602 553 978, email:oetr.skulina@ood.cz
Kontaktními osobami Prodávajícího jsou:

13'3'1 Ve věceah smluvních a obchodních Štěpán červenka, tel': + 42o
727 842 482; email: steoan.cervenka@azenet.cz

13'3.2 V otázkách technických pro Pc, NTB a příslušenství:Patrik
Bodolló' tel.: + 42o 778 475 600, email: oatrik'bodollo@azenet'cz
13.3'3 v otázkách technických Pro tiskárny: Vladimír Kulhánek, tel.:
+420 778 523 999, email: vladimir.kulhanek(Aazenet.cz

13.4 sňluvní strany se

zavazují spolu komunikovat prostřednictvím kontaktních
osob formou osobního doručování'doručovánídoporučených zásilek
prostřednictvím poskytovatele poštovníchsluŽeb, faxem či elektronickou
poštou. Smluvní strany jsou opráVněny zménit kontaktní osoby' a to
písemným oznámenim druhé smluvní straně' změna kontaktni osoby je vúči
druhé smluvní straně účinnáokamŽikem doručenípísemnéhooznámení dle
předchozívěty'

13'5

14.

Požadavky na poskytnutí záručníhoservisu bude ProdáVajíci přijímat na tel'I
+42o 77a 475 600 nebo +42o 778 523 999 a na e-mailové adrese
servis@azenet.cz a to v pracovní dny v době od 8 hod do í6 hod'

zÁVĚREčNÁ UsTANovENí

14'1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma Smluvnimi
stranami.

14.2

Tato smlouva se řídípráVním řádem Českérepubliky' Práva a povinnosti
touto smlouvou výslovně neupravené se řídízejména občanským

zákoníkem.

14'3

Plni-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy,
nemění tato skutečnost zavedenou praxi smluvních stran, ani nezakládá
nárok Prodávajicího na jakékoliv plněni ze strany Kupujicího nad rámec této
Smlouvy.

14.4

Veškeréspory mezi smluvními stranami vyplýVající ze smlouvy nebo z jejího
porušení'ukončenínebo neplatnosti či zdánlivosti budou rozhodovány místně
příslušným soudem Kupujícího'

14.5

Veškerézměny a doplňky této Smlouvy, včetně změn přiloh této smlouvy'
mohou být činěny po Vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou

stránka l0 7 14

písemných vzestupně číslovanýchdodatkŮ podepsaných oběma smluvními
stranami' Tím není dotčeno ustanovení článku '13 odst. 13'5 této smlouvy'

14.6

Nedí|nou souěást Smlouvy tvořityto přílohy:

Příloha č. í: specifikace zboŽía záruka
Příloha č.2: cena zboŽi
Příloha č.3: seznam odběrných míst

14'7

smIouva je vyhotovena Ve 4 (ětyřech) stejnopisech' z nichž každá ze
smluvních stran obdlží2 (dva\'

14.8

smluvní strany prohlašují' Že si Smlouvu řádně přečetly' že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, Že s jejím obsahem souhlasí a na dŮkaz

toho ji stvlzují svými podpisy'

'14'9

Tato smlouva V plném rozsahu rušísmlouvu eV' č. kupujícíhoovm'1916/0189
uzavřenou dne 13'9.2016'
2 7 -09- 2016

V ostravě dne -'..'..'.'.''.'..'
Kupující

3,-rr t.)ril.r

k

ProdáVající

Štěpán Červenka,

generální ředitel

Povool OiJíy,

V Plzni dne

152

70l 2ó os]íoVO, Volcnskó 49

jednatelé společnosti Azenet s'r'o'

Azenet

s.r.o.

O

P ánská.10:]/5

30100 P17eň sev.rnl Piednrěstí
ič: o2562014' DlČ| czo2562014

?lt.
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Příloha č. í
specifikace zbožía záruka

záruka za jakost na zbožívčetně veškéréhopříslušenství:

Tiskárny
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36 měsícú se séřvisém na místě do druhého pracovního dne (NBD)

sQffit
Příloha č' 2
cena zboží

Tiskárna

HP M4o2DN

Celkem

celkový počet
dodávaných
kusů/sád zboži

cena v Kč za celkový
počet dodávaných
kusů/sad zbožíbez
DPH

10

35 413,- Kč

7 436'73

Kč

42 849 '73 Kč

1o

35 4'l3'_ Kě

7 436'73

Kč

42 a49,73 Rč,

Hodnota DPH za
celkový počet
dodávaných kusů/sad
zbožív Kč

Váš spolehlÍvý partner v oblasti

IT

Ázenet s.r.o., Plánská 403/5, Plzeň, www 'aze\et,cz

cena v Kě za
celkový počet
dodávaných
kusů/sád zbožís
DPH

sQffit
Příloha č. 3
seznam odběrných míst
Povodí odry, Varenská 3'l0í/49' Moravská ostrava , 702 00 ostrava
dořučovací číslo:70í 26
(kontakt: Petr Skulina - tel. 602 553 978)

Váš spolehlívý parnerv oblastí IT

Azenet s.r.o., Plánská 403/5, Plzeň, www.azenet.cz

