Příloha č. 2 - k Zadávací dokumentaci

VZOR

Kupní smlouva
č.
Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Budějovická 7, 140 96, Praha 4
71214011
CZ71214011
panem Ing. Michaelem Lojdou, ředitelem odboru 12 GŘC,
Informatiky
Spojení:
tel.:
+420 261 332 601
fax.: +420 261 332 600
e-mail: lojda@cs.mfcr.cz
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 916 -1020011/0710
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „Kupující“)

a
………………………………..
Se sídlem:
Zapsaná:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Spojení:

v OR vedeném

tel.:
+420
fax.: +420
e-mail
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručování korespondence:
(dále jen „Prodávající“)
Kupující a Prodávající též společně jako „Smluvní strany“.
uzavírají jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 409
a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OBZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):
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1. Úvodní prohlášení Smluvních stran
1.1. Prodávající prohlašuje, že není úpadce, ani dlužník v insolvenčním řízení
a ani insolvenční návrh u nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, a to bez ohledu
na to, zda jsou tyto skutečnosti zapsány do obchodního rejstříku.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny vstupovat do právních vztahů, že jsou
oprávněny činit právní úkony, ke kterým jsou plně způsobilé, a že tato způsobilost není
nijak omezena ani vyloučena.
1.3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody, které by jim vznikly v důsledku
nesprávnosti těchto prohlášení.

2. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je:
2.1. Závazek Prodávajícího:
a)

dodat Kupujícímu 12 ks serverů v šesti různých technických konfiguracích podle
podrobné specifikace uvedené v Příloze č. 1 (dále též předmět plnění), která je
nedílnou součástí této Smlouvy, a to za podmínek uvedených dále v této Smlouvě,

b)

dodat předmět plnění této Smlouvy na místo určení uvedené v odstavci 5.2.článku
5. Doba a místo plnění této Smlouvy,

c)

převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění,

d)

poskytovat Kupujícímu záruční servis na předmět plnění dodaný dle této Smlouvy
v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě níže;

(dále souhrnně jen jako „zboží“, „plnění“ nebo „předmět plnění“).
2.2. Závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to za podmínek
dále stanovených v této Smlouvě.

3. Kupní cena
3.1. Cena zboží je stanovena dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a je uvedena v cenové specifikaci zboží v Příloze č. 2, která je
nedílnou součástí této Smlouvy.
3.2. Celková cena zboží bez DPH je podle přiložené cenové specifikace takto:
…………

Kč

(slovy: …………………………………………korun českých).
Celková cena plnění včetně 20 % sazby DPH ve výši :
……………..Kč
(slovy: …………………………………………korun českých).
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3.3. Celková cena plnění je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.
3.4. Cena plnění zahrnuje veškeré související náklady Prodávajícího, zejména náklady
na za poskytnutí sublicence software, balení, dopravu, skladování, pojištění, předání
a záruční servis předmětu plnění.
3.5. Změna ceny plnění je přípustná pouze v případě změny daňových předpisů
upravujících daň z přidané hodnoty. Tato změna se nepovažuje za změnu Smlouvy
vyžadující další smluvní ujednání ve smyslu odstavce 16.2. článku 16. Závěrečná
ustanovení této Smlouvy.

4. Platební podmínky
4.1. Cena plnění bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu - faktury
Prodávajícího, kterou je Prodávající oprávněn vystavit po řádně poskytnutém plnění,
tj. po dodávce poslední části plnění. O kompletním řádně poskytnutém plnění bude
sepsán předávací protokol. Vzor předávacího protokolu je uveden v Příloze
č. 3 a je rovněž nedílnou součástí této Smlouvy.
4.2. Daňový doklad (faktura) bude Prodávajícím vystavena v souladu s ustanovením
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a § 13a OBZ a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění každého jednotlivého data uskutečnění
zdanitelného plnění. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu uvedenou v této
Smlouvě nebo do datové schránky. Přílohou faktury musí být fotokopie oboustranně
potvrzeného předávacího protokolu.
4.3. Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy. Pokud faktura nebude
obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně
uvedené údaje, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od jejího
obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě bude faktura Prodávajícím opravena a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury zpět Kupujícímu. V případě, že Kupující fakturu
vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává
v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud Kupující fakturu nezaplatí
v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
4.4. Doba splatnosti faktury je sjednána na třicet (30) kalendářních dnů od data doručení
faktury na adresu Kupujícího. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně
dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, že poslední
den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude
se za den splatnosti považovat nejblíže následující pracovní den. V pochybnostech
se má za to, že faktura byla doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslání.
4.5. Peněžní závazek Kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné
částky ve prospěch účtu Prodávajícího. Platba faktury bude provedena bezhotovostním
převodem na bankovní účet Prodávajícího, jenž je uvedený na faktuře.
4.6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
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5. Doba a místo plnění
5.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu předmět plnění dle článku 1. Předmět
Smlouvy do 21 dnů od podpisu této Smlouvy.
5.2. Místem plnění je Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

6. Dodací podmínky
6.1. Oprávněným zástupcem Kupujícího pro hmotnou a funkční přejímku předmětu plnění
jsou:
Ing. Jan Hromádka tel: 261 332 671, mob: 724 496 144, email: hromadka@cs.mfcr.cz

6.2. Oprávněným zástupcem Prodávajícího pro hmotnou a funkční přejímku předmětu
plnění je:
………………………. tel. …………. , mob:……………..,email:………………

6.1. Zboží dodané Kupujícímu musí splňovat tyto podmínky:
 bude nové, nerepasované, nepoužité, plně funkční, a jeho použití nepodléhá
žádným právním omezením,
 bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů či příslušných
technických norem, platnými pro Českou republiku, které se na něj vztahují,
 všechny komponenty, na které se vztahují záruční podmínky, budou opatřeny
Prodávajícím potvrzeným záručním listem, ve kterém bude vyznačen datum
předání Kupujícímu a místem, kde bude Kupující uplatňovat záruční služby,
 musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných
právních předpisů a z toho důvodu musí v nabídce splnění této podmínky doložit
čestným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy v souladu
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
6.2. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy nebude zatížen právy
třetích osob, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné
nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Prodávající ponese veškeré
důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob.
6.3. Veškerá související dokumentace bude dodána v českém jazyce.
6.4. Kupující převezme pouze zboží, splňující podmínky stanovené v tomto článku a dále
dle Specifikace předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.
6.5. Dodané zboží, které nesplňuje tyto podmínky, může Kupující podle § 451 OBZ
odmítnout.
6.6. Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího prokazatelně k převzetí předmětu plnění
(faxem, emailem) nejpozději jeden pracovní den předem, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak. Při předání a převzetí předmětu plnění, je Prodávající povinen zboží
předvést a vyzkoušet jeho funkčnost.
6.7. O předání předmětu plnění bude pořízen Předávací protokol, podepsaný oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran.
6.8. V případě, že na výzvu Prodávajícího, provedenou dle odstavce 6.6 tohoto článku
neposkytne Kupující potřebnou součinnost k předání předmětu plnění, není po tuto
dobu Prodávající v prodlení s plněním podle této Smlouvy.
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7. Vlastnické právo a nebezpečí škody
7.1. Vlastnické právo k zařízení na Kupujícího přechází dnem předání předmětného plnění.
Tímto dnem na Kupujícího také přechází nevýhradní právo k užití SW - sublicence, jež
je součástí dodávky, jak jej definuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, s tím,
že Kupující není oprávněn k jeho dalšímu prodeji nebo k udělení licence dalším
subjektům. Tato sublicence je Kupujícímu poskytována na dobu trvání práv autora
k software. Odměna za poskytnutí sublicence je zahrnuta v ceně plnění dle článku 2.
Kupní cena této Smlouvy.
7.2. Právo užívat předmět plnění a dodaný software nabývá Kupující okamžikem podpisu
Předávacího protokolu viz Příloha č. 3. Zároveň přechází na Kupujícího nebezpečí
škody na předmětu plnění.

8. Záruka a servis
8.1. Na dodávaná zařízení a komponenty se vztahuje záruční lhůta po dobu ………………….
měsíců v místě užití techniky. V době záruky budou bezplatně odstraněny veškeré
závady na dodaných zařízeních v režimu 24x7,24 h. To znamená, že hlášení o
závadách budou přijímána 24 h denně, 7 dní v týdnu a do 24 hodin od nahlášení bude
závada odstraněna a server bude zprovozněn v místě kde je provozován a kde
k závadě došlo. Servis poskytuje výrobce nebo jím autorizovaný servisní partner
- detailní popis servisních podmínek je uveden v Příloze č. 4.
8.2. Servisní technik se dostaví na místo servisního zásahu a zahájí opravu techniky do 4
hodin od nahlášení závady.
8.3. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o řádně poskytnutém
plnění Kupujícím.
8.4. Vady, na něž se vztahuje záruka dle odst.1 tohoto článku, je Kupující povinen uplatnit
nejpozději do konce záruční doby.
8.5. Servis zahrnuje náklady na náhradní díly, dopravu, čas a práci technika.
8.6. V záruční lhůtě je Prodávající povinen zajistit udržování předmětu plnění
v provozuschopném stavu. Udržování předmětu plnění v provozuschopném stavu
znamená udržování poskytnutého plnění v takovém stavu, aby Kupující měl právo
bez omezení užívat všech jeho funkcionalit.
8.7. Prodávající je povinen v době záruky odstranit bezplatně a na své náklady všechny
závady s výjimkou závad, které prokazatelně způsobil Kupující a rovněž s výjimkou
závad způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
8.8. Prodávající je povinen zajistit odstranění vady či realizaci jiné formy záručního plnění
dle volby Kupujícího nejpozději do konce následujícího pracovního dne od nahlášení
závady Kupujícím.
8.9. Servis bude prováděn vždy v místě instalace zařízení na pracovištích Kupujícího.
8.10. V případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu odstranit, poskytne
Prodávající ve stejném termínu za vadné zařízení ekvivalentní náhradu jako zápůjčku,
na odstranění vady bude dále pracovat a reklamované zařízení po skončení opravy
dodá na místo původní instalace a zápůjčku odebere. Přeprava zapůjčeného
i reklamovaného zařízení tam i zpět bude zabezpečena na náklady Prodávajícího.
8.11. Prodávající nebude požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku, resp.
souhlasí s vrácením pevného disku po smazání dat pomocí působení intenzivního
magnetického pole (např. zařízením degausser SV91M výrobce VERITY SYSTEMS
Ltd.). Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci ani v případě, kdy dojde vlivem
magnetického pole k destruktivnímu poškození pevného disku.
strana 5 z 13

8.12. Nahlášení závady pro území celé ČR bude prováděno telefonicky na
……….a faxem na čísle: ………… oprávněnou osobou Kupujícího.

čísle:

9. Proces servisu a způsob jeho řízení
9.1. Požadavek na servisní zásah je vždy hlášen oprávněnou osobou Kupujícího na jediné
místo: telefonicky na čísle ……………….. . Prvním krokem je identifikace závady,
kdy oprávněná osoba Kupujícího spolu se servisním technikem Prodávajícího specifikují
okruh možných závad.
9.2. Poté je dohodnut konkrétní termín servisního zásahu. V souladu s dohodnutým
termínem je vyslán servisní technik s náhradními díly na místo servisního zásahu.
9.3. Servisní technik se dostaví na místo servisního zásahu, odstraní závadu a spolu
s oprávněnou osobou Kupujícího otestují funkčnost opraveného zařízení.
9.4. Po otestování a ověření funkčnosti opravovaného zařízení podepíše oprávněná osoba
Kupujícího protokol o provedení servisního zásahu.

10.

Důvěrnost a ochrana údajů

10.1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech
důvěrných nebo jinak chráněných informací, se kterými přijde do styku při poskytování
plnění dle Smlouvy, které jsou jako důvěrné označeny nebo mají nezbytné náležitosti
důvěrnosti, a užívat takové informace pouze za účelem splnění svých závazků
vyplývajících z těchto vztahů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna sdělit takové
informace jakékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany a může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům či poradcům,
jež je potřebují znát, přičemž zajistí, aby i tyto osoby byly vázány povinností uchovávat
informace v tajnosti.
10.2. Povinnost dle odstavce 1 tohoto článku trvá po celou dobu trvání vztahů dle této
Smlouvy, jakož i po jejich ukončení.
10.3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace:
 jež byly oprávněné straně známy již v době uzavření této Smlouvy;
 jež se staly nebo se stanou veřejně známé, nikoliv však porušením povinnosti
přijímací strany;
 jež byly přijímací stranou získány bez odkazování nebo používání informací
obdržených od poskytující strany;
 jež přijímací strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany nebo je musí
podle zákona přijímací strana sdělit.
10.4. Ustanovení § 17 a násl. (obchodní tajemství) OBZ nejsou tímto článkem dotčena.
10.5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li Smluvní strana od druhé Smluvní strany jakékoli
osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
10.6. Za jedno porušení podle tohoto článku 10. Smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
10.000,00 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
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11.

Kontrola vývozu

11.1. Kupující bere na vědomí, že plnění může zahrnovat technologie či software, které
podléhají právním předpisům EU a USA stanovícím pravidla či omezení vývozu, jakož
i obecně závazným právním předpisům státu, do něhož je plnění dodáno či v němž
je užíván. V souladu s takovými právními předpisy nesmí být plnění prodáno, pronajato,
převedeno či dopraveno do takových zemí či takovým koncovým uživatelům nebo
určeno pro takové použití, na které se vztahuje zákaz/embargo. Kupující se zavazuje
dodržovat všechny tyto předpisy.

12.

Smluvní sankce

12.1. V případě, že Prodávající nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě (zejména lhůtu uvedenou
v článku 5 Doba a místo plnění), má Kupující právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu
ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
12.2. V případě nedodržení platební lhůty stanovené v odstavci 4.4. článku 4. Platební
podmínky této Smlouvy je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat úroky z prodlení
dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění. Úroky z prodlení je možné účtovat
až po opakované písemné výzvě na zaplacení faktury, která musí být doručena
Kupujícímu.
12.3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v článku
8. Záruka a servis této Smlouvy, má Kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši
1000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
12.4. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé Smluvní strany.
12.5. Zaplacením smluvních sankcí není dotčeno právo Smluvních stran na úhradu
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
12.6. Smluvní pokuty na základě této Smlouvy jsou splatné do třiceti dnů od doručení
písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty a o její výši druhé Smluvní straně.

12.7. Smluvní

pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou
lze vymáhat samostatně.

13.

Odpovědnost za škodu

13.1. Vznikne-li Kupujícímu v důsledku porušení smluvních povinností ze strany
Prodávajícího škoda na majetku, odpovídá Prodávající za skutečnou škodu,
a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících v neomezeném rozsahu.
13.2. Vznikne-li Kupujícímu v důsledku porušení smluvních povinností ze strany
Prodávajícího škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá Prodávající za škodu
v neomezeném rozsahu.
13.3. Prodávající odpovídá za škodu na zdraví, v důsledku smrti nebo za škodu na jiné věci,
způsobenou vadou výrobku v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 59/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších
předpisů.
13.4. Prodávající neodpovídá za škodu dle odstavce 1 tohoto článku, pokud nesplnění
povinností Prodávajícího bylo způsobeno:
 okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 374 OBZ;
 jednáním Kupujícího či nedostatkem součinnosti ze strany Kupujícího.
13.5. Kupující nemá nárok na náhradu škody, pokud:
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byla způsobena nesplněním jeho povinnosti stanovené právními předpisy
vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu;
neučinil opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

13.6. Prodávající neodpovídá v případě vzniku škody dle odstavce 13.1. tohoto článku za ušlý
zisk, nýbrž pouze za skutečnou škodu.

14.

Ukončení smluvního vztahu

14.1. Před uplynutím stanovené doby lze platnost Smlouvy ukončit odstoupením kterékoli
ze Smluvních stran z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Za podstatné porušení
Smlouvy se považuje zejména prodlení Prodávajícího a/nebo Kupujícího delší
než 30 dnů a nedodržení technických parametrů dodaného plnění.
14.2. Shledá-li kupující nebo prodávající podstatné porušení plnění předmětu Smlouvy
druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od Smlouvy, jehož písemné
vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Podstatným porušením Smlouvy ze strany
prodávajícího se považuje prodlení při plnění termínů dodání delším než 30 (slovy:
třicet) dnů. Podstatným porušením Smlouvy ze strany kupujícího se rozumí zejména
prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů.
14.3. V případě ukončení Smlouvy před datem její platnosti jsou obě Smluvní strany povinny
provést vyrovnání svých finančních i jiných závazků k datu tohoto předčasného
ukončení Smlouvy.
14.4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut,
úroků z prodlení, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

15.

Rozhodné právo a řešení sporů

15.1. Vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OBZ.
15.2. Tato Smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním
řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany
se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této Smlouvy budou řešit
korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti.
15.3. Každá ze Smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů
přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou a vyvinou
maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím
jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

16.

Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
16.2. Všechny právní úkony směřující ke změně i části této Smlouvy, jakož i k jejímu zrušení,
musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schválených statutárními
zástupci Smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této
Smlouvy.
16.3. Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá
smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté
strana 8 z 13

takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo
ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li
se ve Smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
16.4. Pokud se jedna ze Smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě
porušení nebo nedodržení ustanovení této Smlouvy ze strany druhé Smluvní strany
nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle
této Smlouvy náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky,
považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani
nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady
jednou pro vždy.
16.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
16.6. Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. V případě rozporu mezi touto Smlouvou
a jejími přílohami platí úprava později sjednaná.
16.7. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, jejich závazky a práva odpovídají jejich
pravé, vážné a svobodné vůli a že Smlouvu neuzavírají v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a parafují předchozí
strany Smlouvy a přílohu č.1, č.2, č.3 a č.4.
16.8. Nedílnou součástí Smlouvy je:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění –
Příloha č. 2 – Cenová specifikace – 1 list.
Příloha č. 3 – Protokol o převzetí – 1 list.
Příloha č. 4 – Servisní podmínky –
listů.

listů.

16.9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují strany
ke Smlouvě své podpisy:

Za Prodávajícího
V

Za Kupujícího

dne: _______________________

V Praze dne: _______________________

Podpis: ___________________________

Podpis: ___________________________

Jméno :

Jméno :

Ing. Michael Lojda

Funkce :

Funkce :

ředitel odboru 12
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Příloha č. 1 ke Kupní Smlouvě č. ……

Specifikace předmětu plnění
Dodané servery
KS

Místo plnění předmětu Smlouvy:
GŘC Praha, Budějovická 7, 140 96 - Praha 4
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Příloha č. 2 ke Kupní Smlouvě č. …..

Cenová specifikace zboží

Položka dodávky
Konfigurace A
Konfigurace B
Konfigurace C
Konfigurace D
Konfigurace E
Konfigurace F

Cena
Cena
jednotková jednotková
ks
za 1ks bez
za 1ks s
DPH
DPH
3
1
3
1
2
2

Celkem
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Cena celková
bez DPH

Cena
celková
s DPH

Příloha č. 3 ke Kupní Smlouvě č. …..

Předávací protokol
Kupující:

Generální ředitelství cel

Prodávající:

.

Číslo Smlouvy:

Zboží - Předmět předání a převzetí
(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)
1.
2.
3.
4.
5.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Prodávajícího,
že uvedené zboží k uvedenému dni řádně předala Oprávněné osobě Kupujícího.
Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Kupujícího, že uvedené
zboží k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Kupující:
Oprávněná osoba:

Telefon, E-mail:

Datum:

Prodávající:
Oprávněná osoba:

Telefon, E-mail:

Datum:
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Příloha č. 4 ke Kupní Smlouvě č. …..

Servisní podmínky
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