Kupní smlouva č.j. MV-96514/VZ-2014
Počet listů: 8
Počet příloh: 1/x

KUPNÍ SMLOUVA
Číslo jednací: XXX
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a s použitím § 2085 a následujících OZ uzavírají
na základě § 27 ZVZ tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. 1
xxx
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

S ml u v n í s t r a n y
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném xxx
na straně jedné

jako prodávající
a

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:
Olšanská 4, 130 27 Praha 3
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
Zastoupená:
Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních
technologií a komunikací
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3605881/0710
na straně druhé

jako kupující

Prodávající a kupující jsou ve smlouvě společně nazýváni „smluvní strany“.
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Čl. 2
2.1
2.2

Prodávající se zavazuje v souladu se smlouvou dodat na své náklady a nebezpečí
předmět plnění v rozsahu čl. 3. smlouvy.
Kupující se zavazuje v souladu se smlouvou řádně provedený předmět plnění převzít
a uhradit celkovou cenu předmětu plnění uvedenou v čl. 4.3 smlouvy ve prospěch
bankovního účtu prodávajícího uvedeného v čl. 1 smlouvy.

Čl. 3
3.1

P ř e d mě t s ml o u v y

P ř e d mě t p l n ě n í

Předmětem plnění smlouvy je dodávka zařízení (dále jen „HW“) a programových
prostředků (dále jen „SW“) uvedených v jednotlivých položkách v příloze č. 1 smlouvy
do míst plnění a jejich kompletní instalace, konfigurace a zprovoznění v místech
plnění.
V rámci předmětu plnění je prodávající povinen provést následující práce:
- instalaci HW do serveroven v jednotlivých místech plnění
- instalaci a konfiguraci VMWare clusterů v jednotlivých místech plnění
- instalaci a konfiguraci virtualizovaného vCenter Server na platformě SLES
- migraci a optimalizaci virtualizovaných serverů a jejich služeb na clustery
(optimalizací se rozumí nastavení serverů a služeb pro maximální využití počtu
procesorů a velikosti operační paměti a nové rozdělení oddílů a dat služeb pro využití
vyšší kapacity pole clusteru, konkrétní rozdělení kapacity mezi jednotlivé servery,
které budou umístěny v 6-ti objektech kupujícího, určí kupující pro jednotlivé objekty
různě) ; vzhledem k vlastnostem instalace, migrace vyžaduje novou instalaci
virtuálních serverů a využití nástrojů výrobců (Novell a Suse).
- test funkce serverů a jejich služeb v prostředí clusteru, akceptace
- přesun samostatného serveru a systému RELOAD na HW původně využitý pro
vmware ESXi
- test funkce serveru a systému RELOAD, akceptace
- uvolnění samostatných serverů, původně využitých pro SLES a RELOAD

3.2

Prodávající je povinen v rámci předmětu plnění provést, dodat a zajistit veškeré
práce, činnosti, dodávky, materiál, služby a výkony, které jsou trvale nebo dočasně
nutné k zahájení, dokončení a předání předmětu plnění, i když nejsou výslovně
uvedeny v předmětu plnění smlouvy.

Čl. 4
4.1

4.2

C e n a p ř e d mě t u p l n ě n í , p l a t e b n í
a f a kt ura c e

p o d mí n k y

Celková cena předmětu plnění uvedeného v čl. 3 smlouvy je sjednána dohodou
smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Celková
cena předmětu plnění je dále nepřekročitelná pro rozsah předmětu plnění dle smlouvy
a je uvedena v čl. 4.3 smlouvy. Rozpis cen jednotlivých položek předmětu plnění je
uveden v příloze č. 1 smlouvy a jejich součet tvoří celkovou cenu.
V celkové ceně předmětu plnění jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího
související s dodáním předmětu plnění dle smlouvy. V celkové ceně jsou zahrnuty i
položky výslovně ve smlouvě neuvedené, které mohl prodávající ke dni uzavření
smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu realizace předmětu plnění.
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4.3

Celková cena předmětu plnění činí:

xxx Kč

(slovy: ----- korun českých) bez DPH, tj.

xxx Kč

(slovy: ------ korun českých)
včetně 21% DPH
Částka DPH činí: xxxKč (slovy: -----korun českých)
Finanční plnění bude uskutečněno jednou platbou prostřednictvím jediného daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Prodávající se zavazuje po datu uskutečnění zdanitelného
plnění (dále jen „DUZP“), kterým je den podepsání „Akceptačního protokolu“ dle čl.
6.2 smlouvy, vystavit v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, kupujícímu fakturu a doručit ji kupujícímu v souladu s čl. 4.12
smlouvy. Faktura bude vystavena do 3 (tří) dnů od DUZP a doručena kupujícímu do 8
(osmi) dnů od DUZP.
4.6 Ve faktuře bude uvedena jedna cena, která bude rozepsána dle cen jednotlivých
položek předmětu plnění uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Dílčí fakturace se
nepřipouští. Zálohové platby kupující neposkytuje.
4.7 Nezbytnou přílohou faktury musí být kopie:
- Akceptačního protokolu
vystaveného dle čl. 6.1 smlouvy včetně všech jeho případných příloh.
Prodávající doručí přílohu faktury v 1 (jednom) vyhotovení, (tj. jednu kopii) spolu
s příslušnou fakturou na adresu a způsobem dle čl. 4.12 smlouvy.
4.8 Faktura musí obsahovat kromě přílohy uvedené v čl. 4.7 smlouvy a náležitostí
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v
platném znění a § 435 OZ také číslo smlouvy a číslo bankovního účtu kupujícího
uvedené v čl. 1 smlouvy.
4.9 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dní ode dne doručení
faktury kupujícímu. Dnem uhrazení faktury se rozumí den odepsání řádně fakturované
částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího
uvedeného v čl. 1 smlouvy.
4.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle smlouvy, nebude-li doručena
v souladu s čl. 4.12 smlouvy, bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo bude-li
vystavena neoprávněně, není kupující povinen ji proplatit. Kupující takovou fakturu
prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti vrátí spolu s písemným odůvodněním, proč je
faktura nesprávná či neoprávněná. Prodávající zašle po odstranění vad faktury či po
vzniku svého oprávnění fakturovat kupujícímu fakturu novou s novým termínem
splatnosti fakturované částky v souladu s čl. 4.9 smlouvy (opravená faktura). Nový
termín splatnosti opravené faktury běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
4.11 Při doručení jakékoliv faktury (i opravené faktury dle čl. 4.10 smlouvy) po 6.12.2014 po
15:00 hod. již nelze fakturu v roce 2014 proplatit. Lhůta splatnosti takovéto faktury
sjednaná v čl. 4.9 smlouvy se při doručení po termínu uvedeném v předchozí větě
prodlužuje na 90 (devadesát) kalendářních dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
4.12 Faktura musí být vystavena v počtu 2 (dvou) výtisků (tj. jeden originál + jedna kopie) a
doporučeně zaslána a doručena na adresu: Ministerstvo vnitra, poštovní schránka
155, 140 21 Praha 4 nebo osobně doručena na adresu: Ministerstvo vnitra,
podatelna, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 (tel.: 974 841 295 - 9).
4.5

Čl. 5
5.1
5.2

T e r mí n a mí s t o p l n ě n í

Termín plnění:
Prodávající je povinen předmět plnění předat kupujícímu do xxx.
Místo plnění:
Místy plnění jsou místa instalace serverů v lokalitách na území hl. města Prahy Olšanská 4, Praha 3
Nad Štolou 3, Praha 7
Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4
3

Kupní smlouva č.j. MV-96514/VZ-2014

Č l . 6 P ř e d á n í a p ř e v ze t í p ř e d mě t u p l n ě n í ,
p ř e c h o d v l a s t n i c t v í a n e b e zp e č í š k o d y
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

6.8

Prodávající splní svoji povinnost dodat předmět plnění jeho řádným dokončením a
předáním kupujícímu. Pro předávání předmětu plnění prodávajícím kupujícímu
smluvní strany používají pojem „akceptace“.
Po splnění všech závazků kupujícího uvedených v čl. 3 smlouvy a v případě, že
předmět plnění bude dodán v souladu se smlouvou, bude předmět plnění předán
prodávajícím a převzat kupujícím. Kontaktní osoba prodávajícího uvedená v bodě
13.7 b) smlouvy je povinna nejméně 3 (tři) pracovní dny před plánovaným dnem
převzetí vyzvat kontaktní osobu kupujícího uvedenou v bodě 13.6 b) k převzetí
předmětu plnění.
O předání/převzetí předmětu plnění bude kontaktní osobou prodávajícího uvedenou
v bodě 13.7 b) smlouvy vystaven a podepsán a kontaktní osobou kupujícího
uvedenou v bodě 13.6 b) smlouvy podepsán „Akceptační protokol“, ve kterém bude
zaznamenáno datum předání předmětu plnění kupujícímu, seznam dodaného HW a
SW a jejich specifikace dle přílohy č. 1 smlouvy včetně výrobních/sériových čísel,
výslovné konstatování o dodání předmětu plnění dle smlouvy, seznam všech
dokumentů dodaných kupujícímu v rámci předmětu plnění včetně počtu dodaných
CD/DVD-ROM a délka záruční doby dle čl. 9.2 smlouvy. Prodávající vystaví
„Akceptační protokol“ ve 2 (dvou) shodných originálních výtiscích. Každá smluvní
strana obdrží 1 (jeden) výtisk.
Podepsáním „Akceptačního protokolu“ kontaktní osobou kupujícího uvedenou v bodě
13.7 b) smlouvy se považuje předmět plnění za dodaný a tímto okamžikem vzniká
oprávnění pro prodávajícího fakturovat kupujícímu dodaný předmět plnění.
Případné drobné vady nebo nedodělky budou řešeny samostatným zápisem v
„Akceptačním protokolu“ a nemají vliv na převzetí předmětu plnění kupujícím. Tyto
drobné vady nebo nedodělky musí být prodávajícím bezplatně odstraněny
v dohodnutém termínu uvedeném v „Akceptačním protokolu“.
Ke každému HW – samostatnému funkčnímu celku předmětu plnění musí být přiložen
záruční list potvrzený prodávajícím s uvedením výrobního čísla HW, data předání,
délkou záruční doby a kontaktních údajů pro uplatnění záručního servisu a případný
návod k použití (manuál) v českém jazyce.
Dodaný HW, na který se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, musí být
opatřen označením, které prokazuje, že výrobek splňuje technické požadavky
stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na ně vztahují a které toto označení
stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený
postup dle §13 zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění.
Kupujícímu od data akceptace předmětu plnění vzniká právo na užívání předmětu
plnění pro veškeré své potřeby, pro veškeré potřeby svých zaměstnanců a právo na
poskytnutí předmětu plnění třetím osobám bez jakéhokoliv omezení.
Nebezpečí škody k hmotným částem předmětu plnění přechází z prodávajícího na
kupujícího na základě závěrečného převzetí předmětu plnění dle čl. 6.2 smlouvy a ve
smyslu čl. 6.5 smlouvy – práva užívání předmětu plnění.
Vlastníkem hmotných částí předmětu plnění je prodávající. Výhradní vlastnické právo
k hmotným částem předmětu plnění a k jeho užití jako celku i k užití jeho jednotlivých
částí přechází z prodávajícího na kupujícího dnem uhrazení faktury dle čl. 4.9
smlouvy.
Prodávající garantuje, že je vykonavatelem autorských práv k dodávanému SW nebo
že je oprávněn k poskytnutí a převodu nevýhradních časově neomezených užívacích
práv k tomuto SW (dále jen „práva k SW“) kupujícímu a konečným uživatelům.
Prodávající se zavazuje práva k SW objednateli a konečným uživatelům poskytnout
a na kupujícího a konečné uživatele práva k SW převést.
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6.9

Pokud je součástí předmětu plnění poskytnutí a převod nevýhradních časově
neomezených užívacích práv k volně šířeným programovým prostředkům – freeware
(dále jen „práva k FW“) prodávajícím kupujícímu a konečným uživatelům, je
prodávající povinen zpracovat přehled freeware a předložit ho jako součást
„Akceptačního protokolu“. Prodávající garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a
převodu práv k FW. Prodávající se zavazuje práva k FW kupujícímu a konečným
uživatelům poskytnout a na kupujícího a konečné uživatele práva k FW převést.
Prodávající garantuje, že poskytnutím a převodem práv k FW neporušuje práva
třetích stran, jakož ani zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
6.10 Z hlediska převodu práv k SW nebo práv k FW je považován prodávající za
poskytovatele a kupující za nabyvatele.
6.11 Každá smluvní strana nese své náklady spojené s akceptací sama.

Čl. 7

D a l š í p o v i n n o s t i s ml u v n í c h s t r a n

Prodávající je povinen:
7.1 Při plnění závazků ze smlouvy postupovat s odbornou péčí podle svých nejlepších
znalostí a schopností, dodržovat podmínky smlouvy, jakož i závazné právní předpisy a
technické normy vztahující se k předmětu plnění v plném rozsahu.
7.2 Vždy nejméně 3 (tři) pracovní dny před dodávkou do každého z míst plnění
uvedených v čl. 5.2 předložit termín této dodávky kontaktní osobě kupujícího uvedené
v čl. 13.6 b) smlouvy.
7.3 Udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho pracemi.
7.4 Dodat předmět plnění v množství, jakosti, provedení a době, jež určuje smlouva
včetně obchodní dokumentace podle ustanovení smlouvy.
7.5 Postupovat při dodávce předmětu plnění podle závazných pokynů kupujícího a
průběžně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění
závazků založených smlouvou a průběžně upozorňovat zejména na překážky bránící
plnění a na nevhodnou povahu pokynů zadaných kupujícím.
7.6 Bezodkladně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na
plnění závazků založených smlouvou.
7.7 Nepověřit plněním smlouvy jinou právnickou či fyzickou osobu než tu, která je součástí
jeho struktury, či struktury jejíž součástí je prodávající sám.
Kupující je povinen:
7.8 Poskytnout prodávajícímu při dodávce předmětu plnění v místech plnění veškerou
potřebnou součinnost.
7.9 Během dodávky předmětu plnění zajistit v místech plnění pro pracovníky
prodávajícího přiměřené hygienické podmínky a umožnit prodávajícímu bezplatný
odběr elektřiny ze svých přípojek.
7.10 Umožnit během dodávky předmětu plnění pracovníkům prodávajícího přístup do
prostor míst plnění po dobu plnění smlouvy za účasti pověřeného pracovníka
kupujícího.

Čl. 8
8.1

8.2

O d p o v ě d n o s t za v a d y , zá r u k a

Prodávající odpovídá za to, že jím dodaný předmět plnění bude v množství, jež určuje
smlouva, v jakosti a provedení vyhovujícím v plném rozsahu zákonům, předpisům a
normám platným pro Českou republiku a že současně s plněním budou kupujícímu
předány doklady a dokumentace, které jsou nutné k užívání předmětu plnění, a dále
za to, že předmět plnění bude prost jakýchkoli právních a funkčních vad.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu na HW v délce 60 (šedesát) měsíců
ode dne podpisu „Akceptačního protokolu“ dle čl. 6.2 smlouvy a na práce provedené
v rámci předmětu plnění v délce 6 (šest měsíců) ode dne podpisu „Akceptačního
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8.3

8.4
8.5

protokolu“. Prodávající bude po celou příslušnou záruční dobu poskytovat na předmět
plnění bezplatný záruční servis v místech plnění za podmínek uvedených v čl. 8.3
smlouvy.
V případě výskytu vady předmětu plnění se prodávající zavazuje na základě
bezodkladného nahlášení vady předmětu plnění formou kvalifikované výzvy kupujícího
zahájit servisní zásah (práce na odstranění vady předmětu plnění) bez zbytečného
odkladu nejdéle nejpozději do 17:00 pracovního dne následujícího po dni, kdy byla
nahlášena vada HW nebo vada provozu serverové instalace vzniklá na základě
činnosti uchazeče (tj. reakční doba = NBD) a odstranit vadu HW nebo vadu provozu
serverové instalace vzniklou na základě činnosti uchazeče a uvést dotčenou
serverovou instalaci do provozuschopného stavu do 17:00 pracovního dne
následujícího po dni, ve kterém byl servisní zásah zahájen.
Přitom za kvalifikovanou výzvu se považuje nahlášení, které splňuje tato kritéria:
a) kvalifikovaná výzva musí být písemná, zaslaná e-mailem na adresu: ---- a musí
obsahovat nahlášení vady a popis vady
b) kvalifikovaná výzva musí být kupujícím avizována předem telefonicky na číslo ---Pro začátek běhu lhůty pro zahájení servisního zásahu směřujícího k odstranění vady
předmětu plnění, která je nahlášena kvalifikovanou výzvou, je rozhodující čas odeslání
kvalifikované výzvy e-mailem.
Uplatní-li během záruční doby kupující formou kvalifikované výzvy odstranění vady
předmětu plnění, má se za to, že uplatňuje její bezplatné odstranění.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od nahlášení vady do jejího odstranění.

Čl. 9
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

S ml u v n í s a n k c e

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení
termínu splatnosti faktury dle čl. 4.9 a 4.11 smlouvy, ve výši 0,05 % oprávněně
fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není
omezena.
Prodávající je povinen při nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 5.1 smlouvy
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění
včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Výše sankce není omezena.
Prodávající je povinen při každém nedodržení termínu pro zahájení servisního zásahu
nebo termínu pro odstranění vady a uvedení dotčené serverové instalace do
provozuschopného stavu uvedených v čl. 8.3 smlouvy uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 1000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Výše sankce není
omezena.
Úrok z prodlení je splatný do 21 (jednadvaceti) dní od data, kdy byla kupujícímu
doručena písemná výzva k jeho zaplacení ze strany prodávajícího, a to na bankovní
účet prodávajícího uvedený v čl. 1 smlouvy.
Ustanovením o smluvních sankcích není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody v plné výši.

Čl. 10

O d s t o u p e n í o d s ml o u v y

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu od uzavření smlouvy do doby podepsání „Akceptačního
protokolu“ kupujícím dle čl. 6.2 smlouvy.
10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Uplynutím sjednané doby platnosti a účinnosti smlouvy uvedené v čl. 10.1
smlouvy nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem platnost
smlouvy přesahují.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu
OZ budou považovat prodávajícím zaviněné prodlení s předáním předmětu plnění o
více než 2 pracovní dny. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od
smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.
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Čl. 1 1

O d p o v ě d n o s t za š k o d y

11.1 Prodávající odpovídá za škody způsobené při dodávce předmětu plnění nebo
v souvislosti s ní kupujícímu nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
Škody odstraní prodávající na vlastní náklady.
11.2 Stejná odpovědnost se vztahuje na škody způsobené prodávajícímu nebo třetím
osobám porušením povinností kupujícího při plnění smlouvy. Tyto škody odstraní
prodávající na náklady kupujícího, nejsou součástí ceny dle smlouvy. Před
odstraněním takových škod musí nejprve dojít k písemné dohodě smluvních stran.
Dokud nedojde k takové dohodě, není prodávající povinen takové škody odstranit.
11.3 Prodávající se zavazuje, že bude po dobu prací na předmětu plnění na vlastní náklady
pojištěn proti krádeži a škodám na svém majetku (nářadí, zařízení, materiál určený pro
dodávku předmětu plnění), jakož i proti případným škodám způsobeným kupujícímu
svojí činností do výše minimálně 5.000.000,- Kč.

Čl. 1 2
12.1

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

12.7
12.8

Os t a t ní uje dná ní

Smluvní strany se zavazují chránit svá práva vyplývající ze smlouvy před třetími
osobami a zdržet se jednání, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy druhé
smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že obchodní a technické informace,
které si vzájemně poskytnou v rámci plnění smlouvy, jsou ve smyslu ObchZ důvěrné a
mohou být použity pouze v souladu se smlouvou.
Veškeré informace, které si smluvní strany poskytly při jednání o uzavření smlouvy a
při jejím plnění, zejména podklady uvedené v zápisech smluvních stran a poznatky
získané při jejich vzájemných konzultacích, tj. citlivé informace nepodléhající režimu
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, v platném znění, nesmí smluvní strany prozradit třetí osobě ani je použít
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, ledaže by to vyplývalo ze smlouvy.
Veškerá dokumentace související s realizací předmětu smlouvy a poskytnuté
podklady, údaje a informace spadající do předmětu plnění smlouvy nebo s ním přímo
související budou zabezpečeny proti zneužití a nesmí být smluvními stranami
poskytnuty třetím osobám ani jakékoliv z nich zveřejněny. Smluvní strany jsou
oprávněny je využívat pouze za účelem naplnění smlouvy. Prodávající nesmí
poskytnuté podklady, údaje a informace spadající do předmětu plnění smlouvy nebo s
ním přímo související předávat třetím osobám ani jakékoliv z nich zveřejňovat. Je
oprávněn je využívat pouze za účelem naplnění smlouvy.
Při porušení povinností uvedených v čl. 11.1 až 11.3 smlouvy jsou smluvní strany
povinny nahradit si způsobenou škodu v plné výši.
Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní
subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jinou osobou, přechod závazků na
právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků ze
smlouvy.
Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění závazků založených smlouvou,
pokud k porušení smlouvy došlo z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádné povahy, které bezprostředně ovlivňují plnění závazků založených
smlouvou a které nastaly po uzavření smlouvy (vyšší moc). Smluvní strana, u které se
projeví následky působení vyšší moci, je povinna o této skutečnosti uvědomit písemně
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů druhou smluvní stranu. Stejně je povinna oznámit
druhé smluvní straně, kdy působení vyšší moci skončilo. Pokud je působením vyšší
moci ohroženo plnění závazků založených smlouvou, zavazují se smluvní strany
projednat přiměřenou změnu smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se smlouvou zavázal, jsou
předmětem jeho podnikání a že je k provádění předmětu plnění podle smlouvy
odborně způsobilý podle zvláštních předpisů.
Veškeré důsledky vzniklé nesplněním nebo vadným plněním povinností kupujícího
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podle smlouvy jdou k jeho tíži.
12.9

Veškeré důsledky vzniklé nesplněním nebo vadným plněním povinností prodávajícího
podle smlouvy jdou k jeho tíži.

Čl. 1 3

Z á v ě re č ná us t a no v e ní

13.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, které musí být
podepsány kontaktními osobami smluvních stran ve věcech podpisu smlouvy
uvedenými za kupujícího v článku 13.6 a) smlouvy a za prodávajícího v článku 13.7 a)
smlouvy vyjma změn kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů uvedených v čl.
13.6 b) nebo čl.13.7 b) smlouvy. Změnu kontaktních osob nebo jejich kontaktních
údajů uvedených v čl. 13.6 b) nebo čl.13.7 b) smlouvy si smluvní strany bezodkladně
oznámí e-mailem a následně písemně.
13.2 Ostatní vztahy vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny
smlouvou, se řídí platnými právními předpisy, zejména ObchZ.
13.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich
vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a
splnění závazků smlouvou založených.
13.4 Smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude
považován za originál. Kupující obdrží 2 (dva), prodávající obdrží 1 (jeden) výtisk.
13.5 Smlouva má 8 (osm) stran a 1 (jednu) přílohu, která je její nedílnou součástí, a to:
Přílohu č. 1: Specifikace předmětu plnění a rozpis celkové ceny na ceny jednotlivých
položek
………………………....................... x listů
13.6 Kontaktní osoby kupujícího:
a) ve věcech podpisu smlouvy:
Ing. Vladimír Velas
tel. 974 841 789
b) ve věcech technických včetně převzetí
a akceptace předmětu plnění:
tel.
c) ve věcech přípravy smlouvy:
tel.
tel.
13.7 Kontaktní osoby prodávajícího:
a) ve věcech podpisu smlouvy:
tel.
b) ve věcech technických včetně
tel.
předání předmětu plnění:
c) ve věcech přípravy smlouvy:
tel.
13.8 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, neuvedly se vzájemně
v omyl, že smlouva byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek a berou na vědomí, že v plném rozsahu
nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých
údajů.
13.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
13.10 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ni své
podpisy.
V Praze dne:
Za prodávajícího:

V Praze dne:
Za kupujícího:

Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a
komunikací
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