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Číslo smlouvy MF

3302/035/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA

Dodávka spotřebního materiálu pro kopírovací stroje

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ")
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
vyhlášené na e-tržišti www.gemin.cz

č.j. MF-45253/2014/3303
(dále jen „smlouva")

KAST, spoj, s r.o. Česká republika - Ministerstvo %h i ancí

Se sídlem Nad Vršovskou horou 1423/10,
Praha

Se sídlem Letenská 525/15, Praha

PSČ 101 00 PSČ 118 00
Jednající Zdeněk Nováček Jednající Ing. Stanislav Sankot
Funkce Jednatel Funkce Ředitel odboru 33
IČ 45307741 Ič 00006947
DIč CZ45307741 Dič CZ00006947
Zapsaná v OR U Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 7989
Kontaktní
osoba/y -
opravnény
zástupce

Helena Ticha Kontaktní
osoba/y -
oprávněný
zástupce

Pavel Koutník
Petr Jež, Ing

Tel. 274 002 350 Tel. 257043072
E-mail obchod @kast.cz E-mail stanislav.sankot@mfcr.cz
Fax

_
274 002 350 Fax

Bank. spojení Unicredit Bank 2102972643/2700 Bank. spojení CNB, Praha 1, 3328001/0710
Dále jen „prodávající"

	

Dále jen „kupující"

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.	P ředmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka spotřebního materiálu pro kopírovací stroje
provozované kupujícím. Konkrétní počty a typy těchto produktů jsou uvedeny v Příloze 6.1.
Součástí předmětu plnění je odborná montáž spotřebního materiálu, který není uživatelsky
vyměnitelný (válce, developery). Uživatelsky vyměnitelný spotřební materiál bude dodán ve
třech fázích, spotřební materiál vyžadující odbornou montáž bude dodáván podle aktuální
potřeby.

2.	Cena, platební podmínky a fakturace

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



"'AO

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění činí:

bez DPH

	

313.162,- Kč,
slovy (třistatřinácttisícstošedesátdva),

DPH

	

21 % 65764,- Kč,
slovy (šedesátpěttisícsedmsetšedesátčtyři),

včetně DPH

	

378.926,- Kč,
slovy (třistasedmdesátosmtisícdev ětsetdvacetšest.),

3. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku je blíže specifikována v
příloze č.1- Kalkulační tabulka

3.

	

Dodání předmětu plnění, místo plnění, termín plnění

1. Prodávající je povinen dodat p ředmět plnění do místa plnění Letenská 15, 118 10 Praha 1

2. Uživatelsky vyměnitelný spotřební material uvedený v příloze č . 1 prodávající dodá ve
třech fázích formou samostatných dodávek. Jednotlivé po čty a termíny pro každou fázi
jsou uvedeny v samostatných sloupcích tabulky.

1. fáze do 15 dnů od uzavření smlouvy
2. fáze do 55 dní od uzavření smlouvy
3. fáze do 95 dní od uzavření smlouvy

3. Na každou samostatnou dodávku dané fáze bude prodávajícím vystavena faktura
v souladu s přílohou č.1 tabulka uživatelsky vym ěnitelný spotřební materiál.

4. Spotřební materiál vyžadující odbornou montáž uvedený v příloze č . 1 prodávající dodá
včetně jeho montáže na základě aktuálního požadavku kupujícího ve lhůtě do 5 dnů od
doručení požadavku prodávajícímu.

5. Prodávající je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový
doklad) následující den po p řevzetí předmětu plnění a potvrzení „dodacího dokladu"
(předávací protokol) o dodávce či službě oprávněným zástupcem Kupujícího v místě
plnění a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat
uskutečnění plnění.

6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č .

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ").
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7. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající povinen p ředložit dodací
doklad, který musí obsahovat jednozna čné označení dodávky či služby, a to včetně
přesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ a výrobní
čísla. Dodací doklad připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou
smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

8. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Kapujícímu.

9. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě, pokud
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktuře budou uvedeny
nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře nebude přiložen originál dodacího dokladu.
Kupující je v takovém případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu Prodávajícímu
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti
(30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu
Kupujícímu.

10. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

11. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této měně .

4.

	

Dodání předmětu plnění smlouvy

1. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, je místem plnění sídlo Kupujícího a veškerá
další pracoviště Kupujícího, která Kupující jako místo plnění určí.

2. Předmět plnění musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí odpovídat
právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v České
republice.

3. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, lze předmět plnění považovat za řádně předaný
pouze v případě, že:

a) nemá žádné vady;
b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky,

smlouvy, dokumentů předaných Prodávajícímu či Prodávajícímu známých;
c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouv ě a vlastnosti, které Kupující

očekává s ohledem na povahu předmětu plnění.

4. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, 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.

5. V případě, že předmět plnění zahrnuje poskytnutí služby, použijí se p ředcházející
ustanovení přiměřeně; služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu,
po kterou mají být podle smlouvy poskytovány.
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6. Před předáním předmětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat oprávněného
zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouv ě o připravenosti k předání. Datum předání
musí být stanoveno po projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi doru čením
oznámení o předání a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

7. Předmět plnění bude předán ve třech fázích formou samostatných dodávek. Prodávající
je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění po předání a převzetí každé části předmětu
plnění.

8. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu
celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užíváni, návod k použití a p řípadná další
nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o
respektování environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy).
Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

9. Předaní předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Kupujícího v místě plnění.

10. Prodávající je povinen předat Kupujícímu i ty části předmětu plnění, která nejsou
hmotnou věcí. Ustanovení o předání se vztahují i na nehmotné části předmětu plnění.

	

5.

	

Přechod vlastnictví a nebezpe čí škody

1. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění dnem převzetí předmětu plnění Kupujícím.

2. Kupující je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude potvrzeno
dodacím dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem Kupujícího v místě plnění
a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího převzetím tohoto plnění.
Kupující je oprávněn užívat jednotlivé části předmětu plnění od data převzetí takových
částí, nebezpečí škody na předmětu plnění však přechází na Kupujícího až převzetím
poslední části předmětu plnění. Za užití předmětu plnění podle první věty se však
nepovažuje jeho ověřování a testovaní.

	

6.

	

Sankce - smluvní pokula a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této
smlouvy či právních předpisů má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně
DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Kupujícího
k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
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5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Kupujícím
je Prodávající, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat
zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. (Výše úroku z prodlení
se řídí nařízením vlády Č . 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení, v
platném znění).

6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany Prodávajícího se nepřipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména
v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě .

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou.

	

7.

	

Náhrada škody

1. Prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Kupujícímu porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Prodávající odpovídá zejména
za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.

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

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

	

8.

	

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
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, 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 přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto
smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
Kupujícího;

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 152 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů .
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4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Kupující povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Prodávajícího;

c) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto
informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

d) které budou Prodávajícímu po uzav ření této smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky odst. 3
výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího a dále veškeré informace
získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího či plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpečit
veškeré důvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Kupujícího přípustná.

8. Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení
smluvního vztahu;

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

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Prodávající oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících
z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

9.

	

Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se azavírá na dobu určitou a to do splnění jejího předmětu ve všech 3 fázích.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst.
1. tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva na dobu
neurčitou, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy,
která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
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3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1. tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby
stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení
smlouvy.

5. Kupující je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;
b) Prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku

Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky;

c) Prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

6. Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Kupujícího, se považuje zejména:

a) prodlení Prodávajícího s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím;

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Prodávajícím (zejména

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendářních dní od doručení výzvy Kupujícího.

7. Za podstatné porušení smlouvy Kupujícím, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze
strany Prodávajícího, se považuje:

a) prodlení Kupujícího s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.

8. V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném
uplynutí příslušné 30denní lhůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit,
a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

9. Odstoupení je možné i v p řípadě, že Prodávající již smlouvu částečně splnil. Kupující je
v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od
smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v dob ě
odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena p ředmětu
plnění snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Prodávající
není povinen provést či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupení do
smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu cenu p ředmětu plnění (byla-li již
uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění, která nejsou dotčena odstoupením.
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10. Kupující má v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy (krom ě jiného) nárok na
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, 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 předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

12. V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí předmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

13. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen do 5
pracovních diů od prokazatelného doručení oznámení c odstoupení p ředat Kupujícímu ty
části předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových
kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení předmětu plnění Kupujícím či třetími
osobami.

14. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

15. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o
mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů .

10.	Práva duševního vlastnictví

1. Prodávající je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez právních
vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy tietích osob, z nichž by pro Kupujícího
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by
jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je
Prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení,
přičemž právo Kupujícího na p řípadnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává
nedotčeno.

11.	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.

8



12.

	

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním
vady předmětu plnění

1. Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost
v délce trvání dvanácti (12) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního předmětu
plnění Kupujícímu. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční doba,
platí taková delší záruční doba. Předcházející věta platí i v případě, že delší záruční doba
vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce či dodavatele předmětu plnění.

2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 5
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Prodávající je povinen vady odstranit opravou,
výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Kupujícího.

3. V případě prodlení Prodávajícího s plněním práv Kupujícího z vad předmětu plnění je
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku
(Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je Kupující
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo
zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Prodávajícím
úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním
práva podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Prodávající zejména odpovídá
za shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plnění s dodanou dokumentací
a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost
předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Kupujícím či třetí stranou nad
rámec úprav schválených Prodávajícím či uvedených v dokumentaci předmětu
plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Prodávající takové změny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumer, tací 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 předmětu plnění.

7. Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2112 NOZ. Kupující je oprávn ěn uplatnit
vady předmětu plnění u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to,
kdy Kupující takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že převzetím předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího
uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, během
převzetí.
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8. Pokud Kupující nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění
Prodávajícím.

9. Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto
článku.

10. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva
Kupujícího z vadného plnění vyplývající z právních předpisů .

	

13.

	

Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

	

14.

	

Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády 6.465/2010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní
techniky)

1. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku Kupujícího zajistí technickou podporu po
uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

2. Prodávající se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařízení nebo jeho
dalšího použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektrozařízení, které je touto
veřejnou zakázkou nahrazováno.

	

15.

	

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran
s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že smlouva může být podepsána oboustranně
v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podobě .

3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či
v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající
z této smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v důsledku něhož by
došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
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4. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného
ustanovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha l Kalkulační tabulka

6. V případě rozporu této smlouvy alejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

7. Prodávající je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), předkládat Kupujícímu podle
§147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž
za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v p řípadě významné veřejné zakázky
více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky.

8. Prodávající je dále povinen dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p řesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů .

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

10. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této předmětné
věci, ať už ústní či písemné.

V Praze dne..: ...:.

Prodávající:

3 -09- 2014
V Praze dne	

Kupující:

ř . _ _

..	

KAST, s.r.o.
Zdeněk Novák, jednatel
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Příloha Z. 1- Kalkulační tabulka

Uživatelsky vyměnitelný spot řební materiál

Výrobce Typ toneru/odpadní nádobky Pro kopírovací stroj
Dodání

1. faze ks
Dodání

2. fáze ks
Dodání

3. fáze ks
Cena za kus

Bez DPH
Cena celkem

Bez DPH

CANON Canon C-EXV9 Black Canon IR3100CN 1 1 0 1 140,00 Kt 2 280,00 Kč

CANON Canon C-EXV9 Cyan Canon IR3100CN 1 1 0 1 893,00 Kč 3 786,00 Kč

CANON Canon C-EXV9 Magenta Canon IR3100CN 1 1 0 1 893,00 Kč 3 786,00 Kč

CANON Canon C-EXV9 Yellow Canon IR3100CN 1 1 0 1893,00 Kč 3 786,00 Kč

CANON C-EXV8BK Canon CLC-3200 1 1 0 1 506,00 Kč 3 012,00 Kč

CANON C-EXV8C Canon CLC-3200 1 1 0 2 860,00 Kč 5 720,00 Kč
CANON C-EXV8M Canon CLC-3200 1 1 0 2 860,03 Kč 5 720,00 Kč
CANON C-EXV8Y Canon CLC-3200 1 1 0 2 860,00 Kč 5 720,00 Kč
KYOCERA Mita 370ÁB000 KM-2530 2 3 0 2 120,00 Kč 10 600,00 Kč
MINOLTA TN210C Konica Minolta Bizhuh C250 1 1 0 980,00 Kč 1 960,00 Kč
MINOLTA TN210K Konica Minolta Bizhub C250 1 1 0 1 161,00 Kč 2 322,00 Kč
MINOLTA TN210M Konica Minolta Bizhub C250 1 1 0 980,00 Kč 1 960,00 Kč
MINOLTA TN210Y Konica Minolta Bizhub C250 1 1 0 980,00 Kč 1 960,00 Kč

RICOH Ricoh 841425 Ricoh Aficio C3001 0 0 1 2 152,00 Kč 2 152,00 Kč

RICOH Ricoh 841426 Ricoh Aficio C3001 0 0 1 2 131,00 Kč 2 131,00 Kč

RICOH Ricoh 841427 Ricoh Aficio C3001 0 0 1 2 131,00 Kč 2 131,00 Kč

RICOH Ricoh 841739 Ricoh Aficio C3002 1 0 0 1 354,00 Kč 1 354,00 Kč

RICOH Ricoh 841740 Ricoh Aficio C3002 1 0 0 2 463,00 Kč 2 463,00 Kč

RICOH Ricoh 841741 Ricoh Aficio C3002 1 0 0 2 463,00 Kč 2 463,00 Kč

RICOH Ricoh 841742 Ricoh Aficio C3002 1 0 0 2 463,00 Kč 2 463,00 Kč

SHARP AR200T AR-161,ÁR-205M 0 1 7 980,00 Kč 7 840,00 Kč

SHARP AR202T AR-163, AR-206, AR- M205, AR-M207 4 6 0 980,00 Kč 9 800,00 Kč
SHARP AR208T AR-203E, AR-M201 0 1 2 i

	

705,00 Kč 2 115,00 Kč
SHARP AR270T AR-275, AR-M236,AR- M276 0 8 12 1 215,00 Kč 24 300,00 Kč
SHARP AR310T AR-5631, AR-M256, AR- M316 0 5 6 1 232,00 Kč 13 552,00 K č
SHARP AR450T AR-M350 1 1 0 1 090,00 Kč 2 180,00 Kč
SHARP AR621T MX-M620Ú, MX-M700Ú 0 0 2 1 830,00 Kč 3 660,00 Kč
SHARP MX206GT MX-M200D 0 11 12 1 035,00 Kč 23 805,00 K č
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SHARP MX23GTBA MX-M2310Ú 1 1 0 910,00 Kč 1 820,00 Kč
SHARP MX23GTCA MX-M2310Ú 1 0 0 1 252,00 Kč 1 252,00 Kč

Výrobce Typ toneru/odpadní nádobky Pro kopírovací stroj
Dodání

1. fáze ks
Dodání

2. fáze ks
Dodání

3. fáze ks
Cena za kus

Bez DPH
Cena celkem

Bez DPH
SHARP MX23GTMA MX-M2310Ú 1 0 0 1 252,00 KČ 1 252,00 K č
SHARP MX23GTMA MX-M2310Ú 1 0 0 1 252,00 Kč 1 252,00 Kč
SHARP MX-27GTBA MX-M2310Ú 2 2 0 925,OC KČ 3 700,00 Kč
SHARP MX-27GTCA MX-M2310Ú 2 2 0 1 781,00 IV! 7 124,00 K č
SHARP MX-27GTMA MX-M2310Ú 2 2 0 1 781,00 Kč 7 124,00 KČ
SHARP MX-27GTYA MX-M2310Ú 0 1 2 1 781,00 KČ 5 343,00 KČ
SHARP MX31GTBA MX-2600N 1 2 0 945,00 KČ 2 835,00 Kč
SHARP MX31GTCA MX-2600N 1 1 0 1 784,00 Kč 3 568,00 KČ
SHARP MX31GTMA MX-2600N 1 1 0 1 784,00 Kč 3 568,00 Kč
SHARP MX31GTYA MX-2600N 1 1 0 1 784,00 KČ 3 568,00 KČ
SHARP Ricoh 841424 (841579) Ricoh Aficio C3001 1 1 0 1 130,00 KČ 2 260,00 Kč
SHARP ARC26HB AR-C172 1 0 0 710,00 Kč 710,00 Kč
SHARP MX230HB MX-M2310 1 0 0 365,00 Kč 365,00 Kč
SHARP MX270HB MX-2300N,MX-2700N, MX-4500N 2 0 0 315,00 Kč 630,00 Kč
SHARP MX310HB MX-2600 1 0

	

_ 0 320,00 Kč 320,00 Kč
Celkem za uživatelsky vyměnitelný spotřební materiál 201712,00 Kč bez DPH
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Spotřební materiál vyžadující odbornou montáž

Výrobce Název Ozna čení Pro kopírovací stroj
Počet
kusů

Cena za ks
spotřebního

materiálu
Bez DPH

Cena odborné
montáže za

kus
Bez DPH

Celková cena
za spotřební

materiál
Bez DPH

Celková
cena za

odbornou
montáže
Bez DPH

SHARP Developer AR152DV AR-5012, AR-5415 2 239,00 Kč 840,00 Kč 478,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Developer AR208DV AR-203E,AR-M201 2 225,00 Kč 840,00 Kč 450,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Developer AR271DV AR-275,AR-M236,AR-M276,AR-5631,AR-M256 1 366,00 Kč 840,00 Kč 366,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer AR271DV1 AR-M316 2 366,00 Kč 840,00 Kč 732,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Developer AR450DV AR-M350 1 460,00 Kč 840,00 Kč 460,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer AR455DV AR-M451U,MX-M450N 1 605,00 Kč 840,00 Kč 605,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer AR500DV AR-507 1 819,00 Kč 840,00 Kč 819,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer AR620DV MX-M620U,MX-M700U 2 675,00 Kč 840,00 Kč 1 350,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Developer MX312GV MX-M310 3 361,00 Kč 840,00 Kč 1 083,00 Kč 2 520,00 Kč

SHARP Developer MX500GV MX-M283N 1 819,00 Kč 840,00 Kč 819,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer black MX27GVBA MX-2300N,MX-2700N, MX-4500N 2 460,00 Kč 8a0,00 Kč 920,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Developer black MX31GVBA MX-2600 1 471,00 Kč 840,00 Kč 471,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer black Mx36GVBA MX-M2310 1 470,00 Kč 840,00 Kč 470,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Developer color MX27GVBA MX-2300N,MX-2700N, MX-4500N 2 8 135,00 Kč 1 380,00 Kč 16 270,00 Kč 2 760,00 Kč

SHARP Developer color MX31GVSA MX-2600 1 8 011,00 Kč 1 380,00 Kč 8 011,00 Kč 1 380,00 Kč

SHARP Developer color MX36GVSA MX-M2310 1 8 229,00 Kč 1 380,00 Kč 8 229,00 Kč 1 380,00 Kč

SHARP Válec AR152DM AR-5012, AR-5415,AR-203E,AR-M201 3 481,00 Kč 840,00 Kč 1443,00 Kč 2 520,00 Kč

SHARP Válec AR200DM AR-161. 2 1 906,00 Kč 840,00 Kč 3 812,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Válec AR205DM AR-5520N, MX-M200D 1 477,00 Kč 840,00 Kč 477,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Válec AR271DM AR-275,ÁR-M236,AR-M276 2 601,00 Kč 840,00 Kč 1 202,00 Kč 1 680,00 Kč
SHARP Válec AR310DM AR-5631, AR-M256, AR-M316 2 548,00 Kč 840,00 Kč 1 096,00 Kč 1 680,00 Kč
SHARP válec AR451DM AR-M350 1 900,00 Kč 840,00 Kč 900,00 Kč 840,00 Kč
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Výrobce Název Označení Pro kopírovací stroj
Počet
kusů

Cena za ks
spotřebního

materiálu
Bez DPH

Cena odborné
montáže za

kus
Bez DPH

Celková cena
za spotřební

materiál
Bez DPH

Celková
cena za

odbornou
montáže
Bez DPH

SHARP Válec AR455DM AR-M451U,MX-M450N 1 997,00 Kč 840,00 Kč 997,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Válec AR500DM AR-507 1 2 884,00 Kč 840,00 Kč 2 884,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Jálec AR620DM MX-M620U,MX-M700U 2 2 213,00 Kč 840,00 Kč 4 426,00 Kč 1 680,00 Kč

SHARP Válec ARC26MB AR-C172 1 535,00 Kč 1 380,00 Kč 535,00 Kč 1 380,00 Kč

SHARP Válec MX312GR MX-M310 3 539,00 Kč 840,00 Kč 1 617,00 Kč 2 520,00 Kč

SHARP Válec MX500GR MX-M283N 1 962,00 Kč 840,00 Kč 962,00 Kč 840,00 Kč

SHARP Válec Kit MX27GRSA MX-2300N,MX-2700N, MX-4500N 2 615,00 Kč 1 380,00 Kč 1 230,00 Kč 2 760,00 Kč

SHARP Válec kit MX31GRSA MX-2600 1 618,00 Kč 1 380,00 Kč 618,00 Kč 1 380,00 Kč

SHARP Válec kit MX36GRSA MX-M2310 1 623,00 Kč 1 380,00 Kč 623,00 Kč 1 380,00 Kč

SHARP Váiec-kit color ARC26DM AR-C172 1 535,00 Kč 1 380,00 Kč 535,00 Kč 1 380,00 Kč

Celková za materiál a odbornou montáž 111450,00 Kč bez DPH

15
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