SMLOUVA
O ZAJIŠTĚNÍ POZÁRUČNÍHO SERVISU A OPRAV KOPÍROVACÍCH STROJŮ
(dále jen „smlouva“)
č .j.: KRPP-16586-4/ČJ-2013-0300VZ-VZ
Článek I
Účastníci smlouvy
Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28
IČ : 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení : ČNB Plzeň
Číslo účtu : 8246881/0710
zastoupená plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem krajského ředitelství
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
jako „objednatel“
a
společnost:
CPSystem a.s.
sídlo:
Praha 7, Plynární 1453/33, PSČ 170 00
zastoupený:
Viktorem Bošinou, na základě plné moci
IČ:
26509491
DIČ :
CZ26509491
Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:
21070114663/2700
Telefon:
220 873 440-1
E-mail:
sedlackova@cpsys.cz; bosina@cpsys.cz
Zapsán v obchodní rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7529
jako „dodavatel“
Článek II
Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je zajištění pozáručních servisních prohlídek a oprav včetně zajištění
dodávky náhradních dílů 180 kopírovacích strojů (dále jen „KS“) v objektech Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje viz příloha č. 1 a 2 této smlouvy.
Předmětem smlouvy jsou následující činnosti, resp. práce:
A. Servisní prohlídka kopírovacích strojů skládající se z následujících minimálních
servisních úkonů:
 vyčištění optiky, registrace, fixace a dráhy papíru,
 seřízení, nastavení konfigurace,
 optická kontrola opotřebení dílů a zařízení,
 odzkoušení, otestování,
 doprava.
Předpokládaná četnost servisních prohlídek bude jednou ročně na každý typ KS.
Podmínky:
 nástup na provedení prohlídky do 48 hodin od doručení objednávky,
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 vydání písemného dokladu, který musí obsahovat minimálně:
- umístění a identifikaci KS,
- seznam provedených úkonů,
- doporučení pro další provoz se stanoviskem (další provoz bez omezení, s uvedeným
omezením, o rentabilitě nutného rozsahu opravy, resp. návrh na vyřazení KS).
B. Pozáruční opravy a odstraňování jejich závad:
Podmínky:
 nástup na opravu do 48 hodin od doručení objednávky,
 v případě závady, která nebude odstraněna do 3 pracovních dnů po jejím nahlášení,
poskytne dodavatel objednateli bezplatně na dobu odstranění závady KS stejných parametrů.
Instalaci a dopravu zapůjčeného KS provede dodavatel na vlastní náklady.
 provádění oprav v jednotlivých místech plnění (viz příloha č. 2). V případě nutnosti, opravu
provést v sídle dodavatele, dodavatel zajistí odvoz i dovoz KS na své náklady,
 vydání písemného dokladu (montážní list), který musí obsahovat minimálně:
- umístění a identifikaci KS,
- seznam provedených oprav,
- seznam nezbytných vyměněných náhradních dílů,
- cenu za práci a dopravu.
C. Zajištění dodávek originálních náhradních dílů:
potřebných pro provozuschopnost KS dle ceníků autorizovaných zástupců značek KS.
III.
Doba plnění
1. Předmět plnění bude realizován od podpisu smlouvy druhou smluvní stranou do 31. března 2014.
2. Dodavatel dohodne před zahájením plnění konkrétní termíny servisních prohlídek s kontaktními
osobami - viz příloha č. 2 smlouvy.
IV.
Místo plnění
Místem plnění jsou objekty Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje - viz příloha č. 2
smlouvy.
V.
Cena předmětu plnění
1. Poskytování předmětu plnění dle článku II. bude oceněno podle skutečně provedených úkonů.
Celková paušální cena za předpokládaný rozsah plnění byla v nabídce dodavatele ze dne 20.
března 2013 stanovena takto:
celková cena bez DPH:

8 820,00 Kč

DPH ve výši 21 % celkem:

1 852,20 Kč

celková cena včetně DPH:

10 672,20 Kč

slovy: Desettisícšestsetsedmdesátdva 20/100 Kč

2

2. Jednotkové ceny (viz příloha č. 1) jsou konečné a zahrnují veškeré náklady dodavatele vzniklé
při plnění této smlouvy s výjimkou náhradních dílů potřebných pro zajištění provozuschopnosti a
řádného technického stavu kopírovacích strojů.
3. Případná úprava jednotkových cen (s výjimkou změny sazby DPH) nebude ze strany objednatele
akceptována a bude jej opravňovat k okamžitému odstoupení od této smlouvy, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele.
4. Počet a typy kopírovacích strojů uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou platné k 31. březnu
2013.
VI.
Platební podmínky
1. Úhrada dílčích faktur bude prováděna bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu
(dále jen "faktury"), dle skutečného množství servisních služeb a oprav.
2. Faktura bude obsahovat výrobní číslo a typ KS , přehled o provedených úkonech, vyměněných
náhradních dílech a dodaném spotřebním materiálu zaznamenaném v montážním či dodacím
listě.
3. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
4. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději třetí pracovní den po jejich vyhotovení. Na
faktuře bude uveden objednatel Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2,
306 28 Plzeň, a bude doručena v dvojím vyhotovení na stejnou adresu.
5. V případě pochybnosti bude dodavatel povinen objednateli datum odeslání faktury prokazatelně
doložit.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí dále obsahovat číslo
smlouvy.
7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí
chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude objednatel
oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit dodavateli. Splatnost opravené faktury bude rovněž 21
kalendářních dnů ode dne vystavení.
8. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet dodavatele.
VII.
Práva a povinnosti dodavatele
1. Dodavatel je povinen provádět pravidelnou údržbu, servis, opravy a dodávky náhradních dílů na
základě písemné objednávky objednatele.
2. K provedení servisních služeb je dodavatel povinen používat pouze originální náhradní díly
stanovené výrobcem KS. Vyžaduje-li údržba či oprava příslušného KS použití náhradních dílů
v ceně přesahující 5000,- Kč bez DPH, je dodavatel povinen o této skutečnosti bezodkladně
informovat objednatele, který si vyhrazuje právo předem odsouhlasit jejich použití.
3. Předmětem zajištění servisních služeb nejsou práce technika dodavatele, týkající se počítačové
sítě objednatele, pokud se bezprostředně netýkají software potřebného k chodu KS.
4. Dodavatel se zavazuje převzít bezúplatně veškeré vyměněné náhradní díly a odpadní materiály
vzniklé z plnění této smlouvy a zajistit na své náklady jejich ekologickou likvidaci. O provedení
této ekologické likvidace je dodavatel povinen poskytnout objednateli potvrzení.
5. Záruční doba na provedené servisní služby činí 6 měsíců na náhradní díly dle výrobce.
6. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
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č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
7. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel zveřejní na profilu zadavatele smlouvu, jejíž součástí
budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatele a informace o nabídkové ceně, a vyslovuje
s výše uvedeným souhlas.

VIII.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel zajistí dodavateli přístup do objektů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Objednatel schvaluje písemný návrh dodavatele na ukončení servisu a vyřazení konkrétního KS.
3. Objednatel bude na KS používat pouze materiál, který je k tomu účelu určen výrobcem.
4. Objednatel je povinen za dokončené plnění řádně a včas zaplatit cenu dohodnutou v této
smlouvě.
IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
1. Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč včetně DPH za
každý den prodlení při neprovedení služby v daném termínu.
2. Dodavatel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč včetně DPH za
každý den prodlení s placením faktury.
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu (úrok z prodlení) je 30 dnů od obdržení výzvy druhé smluvní
straně k zaplacení.

X.
Platnost a účinnost
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od podpisu smlouvy druhou smluvní stranou
do 31. března 2014.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků odsouhlasených
oběma smluvními stranami.
3. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpověď je možné podat písemně bez uvedení výpovědního
důvodu. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla výpověď smlouvy doručena druhé straně.
4. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a tři
objednatel.
6. Smluvní strany prohlašuji, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné
vůle.
Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Místa plnění

V Plzni dne………………….

…………………………………..
plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel krajského ředitelství

V Praze dne…………..

…………………………………….
Viktor Bošina
výkonný ředitel
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