KUPNÍ SMLOUVA č. j. MV- 99103 /VZ-2015 (k DNS Mobilní telefony
1/2016)

Smluvní strany
Společnost
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR vedeném KS v xxxxxxxxxxxxxx, oddíl xx, vložka xxxxx
(dále jen „prodávající“)
a
centrální zadavatel (dále jen „objednatel“):
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:
Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34 Praha 7
zastoupená:
Za centrálního zadavatele - Ing. Stanislav Loskot
00007064
IČ:
DIČ:
CZ 00007064
bankovní spojení:
ČNB, Praha 1
číslo účtu:
3605881/0710
pověřený pracovník:
Ing. Peter Daňko
e-mail:
peter.danko@mvcr.cz
jednající jménem a na účet pověřujících zadavatelů (dále jen „kupující“) uvedených
v příloze č. 1 „předmět plnění“ kupní smlouvy“.
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),
tuto
kupní smlouvu
I.
Úvodní ustanovení
Tato Smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky zadávané
v rámci Dynamického nákupního systému na centrální dodávky mobilních
telefonů pro roky 2016-2019.
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II.
Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží vymezeného v příloze č. 1
„předmět plnění“ a příloze č. 2 „technická specifikace“ kupní smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit odpovídající cenu
včetně DPH.
III.
Celková kupní cena
1. Celková kupní cena činí
DPH 21 %
CELKEM
Slovy:

xx,xx Kč bez DPH
xx,xx Kč
xx,xx s DPH Kč
xx,xx korun českých

2. Nabídnuté celkové ceny bez DPH, uvedené v příloze této kupní smlouvy,
jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující
poplatky za autorská práva, celní poplatky, včetně dalších nákladů
souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně
neuvedených. Cena uvedená na faktuře bude zaokrouhlená na dvě
desetinná místa.
3. Tuto kupní cenu je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.
IV.
Doba a místo plnění
1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
2. Místem plnění jsou místa uvedená v příloze č. 1 ve sloupci s názvem
„Adresa dodání“ přílohy č.1KS „Předmět plnění“.
V.
Všeobecné dodací podmínky
1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím
kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v
místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé
vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím.
Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
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VI.
Technické a platební podmínky
1. Všechny požadované mobilní telefony musí být určeny výlučně pro Český trh,
musí mít plně českou lokalizaci (ovládání) a musí mít zabezpečen servis v České
republice. Sankce za nedodání mobilních telefonů s uvedenými požadavky jsou
stejné jako za nedodržení termínu plnění dodávky ve smyslu čl. VIII odst. 3 této
kupní smlouvy. Dodavatel je povinen na své náklady uvedenou vadu odstranit.
Vrácené budou všechny mobilní telefony s uvedenou vadou i v rozbaleném a
použitém stavu.
2. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna
bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného
dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí kompletní
dodávky kupujícím. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou
stran podepsaný dodací list (listy) potvrzující, že dodávka byla dodána kupujícímu
v požadovaném množství a kvalitě.
3. Daňové doklady musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, včetně identifikačního
označení daného kola dynamického nákupního systému a to „DNS MT 1/2016“,
a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění a údaje uvedené v § 435 OZ.
4. Daňové doklady jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení kupujícímu na adresu uvedenou v kupní smlouvě
(Fakturační adresa) v příloze KS č.1 „předmět plnění“.
5. Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné
finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit
prodávajícímu bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti
stanovené touto ZD nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen
kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh
plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to
s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení daňového
dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit nový. Důvodným vrácením daňového
dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce
splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného
daňového dokladu kupujícímu.
7. Platby budou uskutečňovány vždy v české měně na základě předloženého
daňového dokladu.
8. Poplatky za bankovní převod ve prospěch účtu prodávajícího vedeného
v zahraničí jdou na vrub prodávajícího.
9. Kurz Kč/EUR a Kč/USD bude uváděn v kupní smlouvě ke dni podání výzvy
pro podání nabídky.
10. Ceny ve smlouvě jsou uvedeny v Kč bez DPH. K ceně bude připočtené DPH dle
platné a účinné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě
dodavatele s účtem vedeným v zahraničí bude DPH vypočítáno a odvedeno podle
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Cena požadovaného zboží musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci
dodávky, a to včetně nákladů na dopravu do místa plnění, nákladů spojených
s ekologickou likvidací a poplatků za autorská práva.
12. Zálohové platby kupující neposkytuje.
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VII.
Záruka
1. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která
zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené
v příloze č.2 „technická specifikace“ a bude prosté právních vad.
Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v délce stanovené
v příloze, minimálně 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí
zboží kupujícím. Záruka musí být poskytnutá pro celou Českou republiku.
2. Vady, které kupující zjistí až po převzetí zboží, je prodávající povinen
odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace.
V případě že nelze vady odstranit ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů
nebo jsou-li vady neodstranitelné, prodávající odstraní vady v uvedené
lhůtě bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti
dle této kupní smlouvy.
VIII.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu za nedodržení
termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z nezaplacené oprávněně
fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce
není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
termínu plnění dodávky zboží, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,Kč za den. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 %
z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data,
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením
o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné
výši.

IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení
prodávajícího se splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu
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dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání předmětu plnění v požadované
kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci
rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se zjišťuje úpadek nebo hrozící
úpadek prodávajícího ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
X.
Řešení sporů
1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušným
soudem České republiky s místní příslušností dle sídla kupujícího.
XI.
Odpovědnost za škody
Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními OZ.
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které
se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva nemůže být
měněna nebo doplňována způsobem, kterým by došlo k porušení § 82
odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k poručení jiného ustanovení ZVZ či
k porušení jiného účinného obecně závazného právního předpisu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani
za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající
a 1 kupující.
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6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy
Příloha číslo

Název přílohy

Počet listů

Formát

Příloha č. 1

Předmět plnění

2

A3

Příloha č. 2

Technická specifikace

4

A4

V . . . . . . . . . . . . dne

……………………..
prodávající

V Praze dne

Ing. Stanislav Loskot
..……………………..
centrální zadavatel jménem
kupujících
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