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Č íslo smlouvy MF

3302/016/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA
„Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera"

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. č . 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu
se zákonem č .137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

jako veřejná zakázka malého rozsahu v otev řené výzvě
č .j. MF-15954/2014/33-3303

mezi smluvními stranami:

KUPUJICI
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení :
Za niž jedná: :
Kontaktní osoba :
(oprávněný zástupce)

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
000 06 947
CZ000 06 947
ČNB, Praha 1, č . Ú. 3328001/0710
Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33
Ing. Petr Jež
tel: 257042710 e-mail: petr.iez@a,mfcr.cz

dále jen „kupující' nebo „MF'

a

PRODÁVAJÍCÍ
Sídlo
Zapsaný

IČ
DIČ

	

.
Bankovní spojení :
Zastoupený

	

.
Kontaktní osoba :

dále jen „prodávající'

JANUS spol. s.r.o.
Praha 4, Na lysinách 43
3obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
3Praze, oddíl C, vložka 7420
407 64 281

▪ CZ 407 64 281
86-8959320297/0100

▪ Ing. Vladimírem Doležalem, jednatelem
Pavel Smolcnop
tel: 222 56 22 46 e-mail: smolcnopCaljanus.cz



I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu
originální spotřební materiál do tiskových za řízení Kyocera, a to ve čtyřech
barevných konfiguracích a jednoho typu odpadní nádobky (dále také jen
„předmět plněni") a závazek kupujícího uhradit za p ředmět plnění kupní cenu ve
výši a v souladu s podmínkami této smlouvy.

II.
Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková kupní cena bez DPH uvedená v této smlouvě je sjednána dohodou
smluvních stran podle zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších
předpisů a je cenou nep řekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené
s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s p řípadnými celními
poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2. Celková dohodnutá kupní cena za celý p ředmět plnění činí:

bez DPH

	

477.468,- Kč,
slovy (čtyřistasedmdesátsedmtisícčtyřistašedesátosmkorun),

DPH

	

21 % 100.268,- Kč,
slovy (jed nostotisícdvěstěšedesátosmkorun),

včetně DPH

	

577.736,- Kč,
slovy (pětsetsedmdesátsedmtisícsedmsettřicetšestkorun),

3. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje následující
části:

Kalkulační tabulka - uvedená cena ja za 1 ks
(1) úhrada za toner TK-8305K (82 ks)

	

1.475,- Kč bez DPH
(2) úhrada za toner TK-8305C (65 ks)

	

2.170,- Kč bez DPH
(3) úhrada za toner TK-8305M (47 ks)

	

2.170,- Kč bez DPH
(4) úhrada za toner TK-8305Y (42 ks)

	

2.170,- Kč bez DPH
(5) úhrada za odpadní nádobku WT-860 (153 ks)

	

146,- Kč bez DPH

4. Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení dodacího
listu o dodávce oprávněným zástupcem kupujícího v místě plnění (dále též jen
„dodací doklad/y").

5. Vystavený da ňový doklad - faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) číslo smlouvy MF,
d) úplné bankovní spojení prodávajícího včetně čísla účtu,
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e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,

f) informace povinn ě uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435
zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOT')

6. Faktura ční údaje kupujícího:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ : 00006947

7. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je prodávající povinen p ředložit dodací
doklad, který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky, a to včetně
přesných názv ů položek, jejich po čet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ,
výrobní č ísla. Originál dodacího dokladu p řipojený k faktu ře musí být s přede-
psanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být t ěmito zástupci
vlastnoru čně č itelně podepsán.

8. Splatnost řádně vystavené faktury - da ňového dokladu činí 30 dn ů ode dne
doručení kupujícímu.

9. Kupující má právo fakturu - da ňový doklad prodávajícímu p řed uplynutím lh ůty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura
nesprávné údaje, chybí-li na faktu ře - daňovém dokladu některá z náležitostí,
chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lh ů ta
splatnosti v délce 30 dn ů počne plynout ode dne doru čení opravené faktury -
daňového dokladu kupujícímu.

10. Da ň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o
dani z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů, ke dni uskutečnění
zdanitelného pln ění.

11. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové
údaje budou uvedeny v této m ěně .

III.
Dodání předmětu plnění, místo plnění, termín plnění

1. Prodávající je povinen dodat p ředmět plnění do místa plnění Letenská 15, 118
10 Praha 1 do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a
právně bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závaznými doporučujícím
normám platným v České republice.

3. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standard ům, jejichž použití je
obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat
zadávacím podmínkám kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a
komunikačních technologií.
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4. Před uskutečněním p ředání p ředmětu plnění bude prodávající prokazatelně
informovat oprávněného zástupce kupujícího uvedeného v této smlouvě o
připravenosti k p ředání. Datum p řevzetí musí být stanoveno po projednání se
zástupcem kupujícího tak, aby mezi doru čením oznámení o dokon čení a datem
převzetí uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dní.

5. Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být k p ředmětu
plnění p řiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a
případná další nezbytná dokumentace (nap ř . prohlášení o shod ě , atesty,
prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s p říslušnými zákony
a předpisy, prohlášení o respektování enviromentálních požadavk ů daných
platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty uvedené v p ředchozí větě
musí být v českém jazyce.

6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným
oprávněným zástupcem kupujícího v místě plnění.

7. V p řípadě neposkytnutí nezbytné sou činnosti kupujícího lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín plnění smlouvy. Dohoda podle předchozí věty musí být písemná
a musí mít formu dodatku k této smlouvě .

IV.
Přechod vlastnictví a nebezpe č í škody

1. Kupující se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data převzetí
předmětu smlouvy.

2. Kupující nabývá práva k užívání předmětu plnění dnem převzetí předmětu pln ění
Kupujícím.

3. Kupující je oprávn ěn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpečí škody na p ředmětu plnění p řechází na kupujícího převzetím tohoto
plnění.

V.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu
vyplývajícím z této smlouvy či právních předpis ů má kupují právo uplatnit v ůč i
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta)
z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i zapo čatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu
kupujícím je prodávající oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku
z prodlení se řídí na ř ízením vlády č . 351/2013 Sb.,Sb., kterým se stanoví výše
úroků z prodlení podle občanského zákoníku, v platném zn ění.
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3. Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu,
v jakém je prodlení zp ůsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní
strany, zejména v p ř ípadě neposkytnutí požadované sou činnosti vymezené ve
smlouvě .

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek
stanovený touto smlouvou.

6. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu zp ůsobené škody v plné výši.

VI.
Náhrada škody

1. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené kupujícímu
porušením svých povinností. Prodávající odpovídá zejména za škody zp ůsobené
porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním
jednáním a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná
ustanovení občanského zákoníku.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se
nep řipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

VII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí
a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu zadavatele ve řejné zakázky (tedy
na profilu MF), a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám
důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace
podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů , není tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté prodávajícímu kupujícím v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
kupujícího;
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c) veškeré další informace, které budou kupujícím označeny jako d ůvěrné ve
smyslu ustanovení ZVZ.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na
informace:

a) které je kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona
č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozd ějších
předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany prodávajícího;

c) u nichž je prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před
přijetím těchto informací od kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na
tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných d ůvodů ;

d) které budou prodávajícímu sd ěleny po uzav ření této smlouvy bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez
vědomí kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany,
které se týkají kupujícího či plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě důvěrné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. Prodávající je
povinen zabezpe čit veškeré d ůvě rné informace kupujícího proti odcizení nebo
jinému zneužití.

7. Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení kupujícího p řípustná.

8. Prodávající je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností
mlčenlivosti a respektováním práv kupujícího nejmén ě ve stejném rozsahu, v
jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovně :

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od
ukon čení smluvního vztahu;

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skon čení záruční
doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
prodávající oprávněn vypovědět ani jiným zp ůsobem jednostrann ě ukonč it.

11. V p ř ípadě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností
vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat
úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
za každý p řípad porušení.
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VIII.
Trvání a ukon čení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urč itou - tato smlouva zaniká splněním
závazků v ní obsažených, př i čemž prodávající je povinen předmět plnění
dodat do 15 dn ů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a na
dodávaný p ředmět plnění poskytuje záruční dobou 12 měsíců ode dne dodání
předmětu plnění kupujícímu.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skon č í uplynutím doby uvedené
v odst. 1. tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva
z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která
podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími
způsoby stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této
smlouvě a dále z d ůvodů uvedených v zákon ě, zejména v případě podstatného
porušení smlouvy ve smyslu ustanovení ob čanského zákoníku, pokud podstatné
porušení smlouvy, které je d ůvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení občanského
zákoníku.

5. Kupující je oprávn ěn od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího;
b) prodávající podá insolven ční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný

proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude
rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude ve vztahu k prodávajícímu
vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými ú č inky;

c) prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních
dní po termínu pln ění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lh ůtě
30 kalendá řních dní od jejich oznámení kupujícím;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů prodávajícím

(zejména p ředpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci,
požární bezpečnost apod.);

e) jiné porušení povinností prodávajícího, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendá řních dní od doručení výzvy kupujícího.
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7. Za podstatné porušení smlouvy kupujícího, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany prodávajícího, se považuje:

a) prodlení kupujícího s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30
kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením
dotčen;

b) prodlení kupujícího s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendá řních dní
od prokazatelného doručení písemné výzvy prodávajícího.

8. V p ř ípadě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po
marném uplynutí p ř íslušné 30denní lhůty kupující oprávn ěn od smlouvy
jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.

9. Kupující je v p řípadě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která
bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od
smlouvy se kupní cena snižuje o částky připadající na pln ění, která v d ůsledku
odstoupení prodávající není povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i
částečného odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní
cenu (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou dotčena
odstoupením.

10. Kupující má v p řípadě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu
škody spočívající v náhrad ě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v
souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz
na ustanovení této smlouvy či právních p ředpisů, které zakládá oprávnění od
smlouvy odstoupit.

12. Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

13. V př ípadě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v
platnosti ohledně těch částí smlouvy, které nejsou dotčeny odstoupením.

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy kupujícím je prodávající
povinen do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doru čení oznámení o
odstoupení, p ředat ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

15. Smluvní vztah skonč í dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámení.

16. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.
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IX.
Práva třetích osob

1. Prodávající je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez
právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by
pro Kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí
strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmětu pln ění. V př ípadě
porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za p řípadné
následky takového porušení, p ř ičemž právo Kupujícího na p řípadnou náhradu
škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

X.
Rozhodné právo, řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z
jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy
České republiky.

XI.
Záruční podmínky a sankce

za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění

1. Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce
trvání 12 měsíců ode dne p řevzetí funkčního p ředmětu plnění kupujícím.

2. Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění
do druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená
v předchozí větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena lh ůta
kratší. Prodávající je povinen vady odstranit opravou nebo vým ěnou podle volby
kupujícího.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstran ěním vady p ředmětu plnění nebo
nahrazením vadného p ředmětu plnění shodným předmětem plnění novým,
bezvadným ve lh ůtě dle odst. 2 tohoto článku je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku smluvní pokuta a úrok
z prodlení.

4. Pokud prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je
kupující oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím
třetích osob a požadovat po prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v
souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto článku není
dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s
touto smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy.

9



.,.

Prodávající zejména odpovídá za shodu funk čního chování a vlastností p ředmětu
plnění s dodanou dokumentací a za použitelnost p ředmětu plnění pro účely
vyplývající z této smlouvy.

6. Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmětu plnění provedenými kupujícím či třetí
stranou;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí
předmětu plnění,

c) obsluhou ze strany kupujícího či třetích osob, která je v rozporu s
dokumentací předmětu plnění;

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

7. Kupující je oprávněn uplatnit vady p ředmětu plnění u prodávajícího kdykoliv
během záru ční doby bez ohledu na to, kdy kupující takové vady zjistil nebo mohl
zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že p řevzetím p ředmětu plnění
nebo jeho části není dotčeno právo kupujícího uplat ňovat nároky z vad p ředmětu
plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v pr ů běhu p řevzetí.

8. Pokud kupující nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat,
prodlužuje se záru ční doba o dobu od oznámení vad prodávajícímu do jejich
úplného odstranění prodávajícím.

9. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva
kupujícího z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .

XIl.
Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, dopl ňovat či zrušit před termínem uvedeným v č lánku
VIII. odstav.l této smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto ozna čovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

XIII.
Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády č .465/2010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní techniky)

Prodávající se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektroza řízení nebo
jeho dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektroza ř ízení,
které je touto ve řejnou zakázkou nahrazováno.
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XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Prodávající není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů
neplatné či neúč inné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú činnost
ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě
dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu
neplatného č i neúčinného ustanovení.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

5. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných
vztah ů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody
v této p ředmětné věci, at už ústní č i písemné.

Kupující:

........................................
Česká republika - Ministerstvo financí

...................................
JANUS, spol. s no.

Ing. Vladimír Doležal, jednatelIng. Jaroslav Ulrich - ředitel odboru 33

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IČ :00006947 DIČ :CZ00006947

11



Ilk,

^ MinistAt-^t^io f á^nc(
4-.irft118 10 Pr

	

1- ere
Minist )rstvo financí
118 O , raha 1 - Letenská 15

,.^

	

r_^

	

„

	

v..MiCiizs.
c
L.l^uc

	

_

	

IS

	

18 5
85:

l18 vu

	

a 1i

^-^Í71C. -. ilppE c,"l47
xč:00006

0 O n 947 DIC: CZ00006947

-^.
Minist ^-stvo fin^^ncí ^
1 18 10 Fi^1°; k - Letenská 15

7 ^5

	

r

Ič :00006947

	

CZ0000694 7
(/

^
^

Ing. Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan 
Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, 
o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, ou=10264, 
ou=Letenská 15, Praha, 118 10, 
ou=Ministerstvo financí, 
title=referent, 
serialNumber=ICA - 10251374 
Datum: 2014.06.04 08:16:38 
+02'00'


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12

3. ODDÍL - Poznámky
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
k datové zprávě
Ověřovací doložka
Zajišťovací prvek:
Počet listů:
Výstup odpovídá vstupu:
Datum:
Jméno a příjmení:
Název organizace:
Pořadové číslo konverze:
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1
Datum vyhotovení
NE
ANO
1
	SignatureField1: 
	poznamka: garant Pavel Koutník č.j.: MF-15954/2014/33 systémové číslo  T002/14/V00010723
	DateTimeField1: 
	cisloKonverze: 60980733-29889-140604081713
	nazevOrganizace: Ministerstvo financí
	celeJmeno: Fliegl Jan Ing.
	datumKonverze: 2014-06-04T06:17:07Z
	: 
	pocetListu: 12
	zajisteni: 



