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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

NEANO



OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Č íslo smlouvy MF
3302/022/2014

Toto číslo uvádějte při fakturaci

KUPNÍ SMLOUVA
Dodávka počítačových skenerů pro AO

registrační č íslo 214/07/01

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších p ředpisů
a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů jako

ve řejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy www.gemin.cz
č .j.: MF-49'33/2014/33
(dále také „smlouva")

Smluvní strany

Obcnodní firma:
zastoupena:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
bankovní č .ú.:

(dále jen „Kupující")

Obchodní firma:

Zatoupena:
Funkce:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Registrace:

Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33
11800 Praha - Malá Strana, Letenská 525/15
00006947
CZ00006947
3328001/0710 vedený u ČNB Praha 1

EXON s. r. o.

Ing. Radkem Chramostou
jednatelem společnosti
Spádná 112/3, 321 00 Plze ň
26376326
CZ26376326
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16426

a

(dále jen „Prodávající")

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, která vede k zajišt ění skenerů pro
auditní orgán Ministerstva financí, tak aby tento mohl bez problému a v dostate čné kvalitě skenovat
dokumenty d ů ležité pro plnění pracovních úkol ů . Tato smlouva vymezuje p řesné podmínky pro dodání a
převzetí zboží dle článku II. a pro určení vzájemných vztah ů smluvních stran.



u.
Předmět smlouvy

P ředmětem smlouvy je dodání 22 ks hybridních skenerů Plustek PL1530 dle technické specifikace
v p říloze č . 1.

III.
Oprávnění zástupci smluvních stran

1. Oprávnění zástupci kupujícího.
Ke komunikaci s oprávněnými zástupci prodávajícího, zvláště k zajištění součinnosti dle bodu odst.
XVI., čl. 2 této smlouvy, p řevzetí zooží a podpisu p ředávacího protokolu, hlášení vad zboží a
zajišťování součinnosti při jejich řešení, akceptaci vyřešených vad, jsou prodávajícím stanoveny tyto
osobu:

Ing. Petr Jež, email Petr.iez@mfcr.cz

	

mobilní telefon +42025704 2710

2. Oprávnění zástupci prodávajícího.
Ke komunikaci s oprávněnými zástupci kupujícího, zvláště k uplatnění a up řesnění požadavků na
součinnost dle odst. XVI., čl. 2 této smlouvy, p ředání zboží, podpisu p ředávacího protokolu, řešení
hlášených vaa zboží, jsou prodávajícím stanoveny tyto osoby:

Mgr. Thomas Novický, email thomas.nobivky@exon.cz , mobilní telefon +420 725 032 794
Ing. Peter Stárek,

	

email peter.starek@exon.cz

	

mobilní telefon +420 601 349 078.

3. Oprávnění zástupci obou smluvních mohou být v p řípadě pot řeby změněni, tato změna bude bez
zbytečného odkladu oznámena druhé smluvní stran ě .

IV.
Dodání předmětu plnění smlouvy

1.

	

Místem pln ění je sídlo Kupujícího, tj. Letenská 15, Praha 1.

2. Prodávající je povinen dodat p ředmět plnění do 15 dn ů ode dne podpisu smlouvy.

3. P ředmět plnění musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí odpovídat právním
předpisům a závaznými doporučujícím technickým normám platným v České republice. Předmět
plnění bude zabalen v originálním a neporušeném obalu.

4. Není-li ve smlouv ě ujednáno něco jiného, lze p ředmět plnění považovat za dokon čený pouze
v p řípadě , že:

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

dokumentů p ředaných Prodávajícímu či Prodávajícímu známých;
c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Kupující očekává

s ohledem na povahu p ředmětu plnění.

5. P ředmět 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.

6. Před předáním předmětu plnění bude Prodávající prokazateln ě informovat oprávněného zástupce
Kupujícího uvedeneno ve smlouvě o p řipravenosti k p ředání. Datum p ředání musí být stanoveno po
projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi doru čením oznámení o dokončení a datem
předání uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dní.
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7. P ředmět plnění musí být p ředán jako celek; p ředání a převzetí p ředmětu plnění po částech je
vyloučeno.

8. Ke každému skeneru musí být p řiloženy originální dokumenty, které jsou sou částí originálního
neporušeného balení. Veškeré tyto dokumenty musí být také v českém jazyce.

9. P ředání p ředmětu 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 p ředání se vztahují i na nehmotné části předmětu plnění.

V.
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 p ředpisů a je cenou maximální a nep řekročitelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu plnění smlouvy, včetně nákladů
souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy činí:

bez DPH

	

179 536,- Kč ,
slovy (jednostosedmdesátdevěttisícpětsett řicetšest korun českých),

DPH

	

21 %, tj. 37 702,56 Kč ,
slovy (t řicetsedmtisícsedmsetdva korun českých a padesátšest halé řů ),

včetně DPH

	

217 238,56 Kč ,
slovy (dvěstěsedmnácttisícdvěstětřicetosm korun českých a padesatšest
haléřů),

Cena p ředmětu plnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje následující části:

úhrada za 22 ks skenerů Plustek PL1530

	

217 238,56 Kč včetně DPH

3. Prodávajicí je oprávněn vyúčtovat cenu p ředmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový doklad)
následující den po p řevzetí p ředmětu plnění v sídle Kupujícího bez vad a nedod ě lků a potvrzení
„dodacího dokladu" (p ředávací protokol) o dodávce oprávn ěným zástupcem Kupujícího v místě
plnění a to nejdéle do 15ti dn ů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo přiznat uskutečnění
plnění.

4. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozpis položek p ředmětu plnění p řesně 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 p řidané hodnoty, ve zn ění

pozdéjších předpisů ,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném zn ění (dále jen „NOZ"),

5. Společně s fakturou - da ňovým dokladem je Prodávající povinen p ředložit dodací doklad, který musí
obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně p řesných názvů položek, jejich
počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotného majetku čísla licencí.
Dodací doklad p řipojený k faktu ře musí být s p ředepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a
musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.
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6. Cena plnění je splatná do t řiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Kupujícímu.

7. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Kupujícímu nejpozději do
15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemn ě jinak.

8. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě , pokud nebude
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktu ře budou uvedeny nesprávné údaje
nebo pokud k faktu ře nebude p řiložen originál dodacího dokladu. Kupující je v takovém p řípadě
oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu Prodávajícímu p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit. Nová
lhůta splatnosti ceny plnění v délce dvaceti jedna (21) dn ů počne plynout ode dne doručení opravené
faktury - daňového dokladu Kupujícímu.

9. Daň z p řidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně . Platba bude provedena p řevodem na bankovní účet uvedený v odstavci 4. písm. d)
tohoto článku.

VI.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Kupující se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem p řevzetí předmětu plnění
Kupujícím.

2. Kupující nabývá práva k užívání p ředmětu plnění (nap říklad licenci k užití počítačového programu)
dnem převzetí p ředmětu plnění Kupujícím.

3. Kupující je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho p řevzetí, které bude potvrzeno dodacím
dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem Kupujícíhc v místě plnění a nebezpečí škody
na předm ětu plnění přechází na Kupujícího p řevzetím tohoto plnění. Za užití p ředmětu plnění podle
první věty se nepovažuje jeho ověřování a testování.

VII.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Prodávajícího s pln ěním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy č i
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 lh ůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Kupujícího k úhradě .

3.

	

Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

4.

	

Kupující má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši.

5. P ři nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu Kupujícím je
Prodávaiící, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy. Výše úroku z prodlení se řídí na řízením vlády
č . 351/2013Sb.

6.

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany Prodávajícího se nep řipouští.

^
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7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu, v jakém je
prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované sou činnosti vymezené ve smlouvě .

8.

	

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

VIII.
Náhrada škody

1. Prodávající odoovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Kupujícímu porušením povinností
vyplývajících ze smlouvy či právních p ředpisů . Prodávající odpovídá zejména za škody způsobené
porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiorávním 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 nep řipouští.

IX.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě
zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na
profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám d ůvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístuou k informacím, ve znění pozdějších p ředpisů 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 ozna čeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení

§ 152 zákona Č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů .

	

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 p řístupu k informacím, ve znění pozdějších p ředpisů

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 ješt ě p řed přijetím těchto informací
od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost
mlčenlivosti z jiných d ůvodů ;

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 sdě lení 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 náhodn ě nebo bez vědomí Kupujícího a dále veškeré informace získané od
jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího či plnění této smlouvy.
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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 informaci. Prodávající je povinen zabezpe čit veškeré d ůvěrné informace Kupujícího proti
odcizení nebo jinému zneužiti.

7.

	

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

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

9.

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :
po aobu 5 let od skončení záruční doby.

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

11. V p řípadě, 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 K č (slovy:
jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.

X.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do doby dne p ředání
dokončeného a funkčního předmětu plnění Kupujícímu.

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto
článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou,
práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého
obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonč it 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 d ůvodů uvedených v této smlouvě a dále z
důvodů uvedených v zákoně, zejména v p řípadě podstatného porušení smlouvy.

	

5.

	

Kupující je mimo jiné oprávněr od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

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

bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnymi ú činky;
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
plnění;

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

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními p ředpisy;
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d) nedodržování jiných závazných dokumentů 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.

7. Za podstatné porušení smlouvy Kupujícím, 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 řičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

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

8. V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném uplynutí p říslušné
30denní lh ůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostrann ě 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 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 p řípadě 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 p řípadě úplného č i
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.

10. Kupující má v p řípadě odstoupení Kupujícího od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody a
na náhradu prokazatelných nákladů , které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního
plnění.

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

12. V p řípadě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává 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
dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat Kupujícímu ty části předmětu plnění,
které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších podkladů
nezbytných k dokončeni předmětu plnění Kupujícím č i třetími osobami.

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Kupující právo dokon čit p ředmět plnění sám
nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem veškeré části předmětu
plnění, které nebyly dotčeny odstoupením.

15. Smluvní vztah skončí 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 práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již cioso ě l, práva na
nahradu 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 .
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XI.
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 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 plnění. V
případě , že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Prodávající
své oprávnění jej instalovat. V p řípadě 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.

2. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití
Licencovaných materiálů , které budou jeho součástí.

3.

	

Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě ši řitelného software (tzv.
freeware), platí následující ujednání:

a) Prodávající je povinen nejpozději při p ředání p ředmětu plnění Kupujícímu zpracovat a p ředložit
Kupujícímu p řehled volně ši řitelného software s uvedením autora (poskytovatele), licen čního
modelu a p řípadných omezení, která se na užívání takového software vztahují. P řehled podle
p ředchozí věty musí být p řiložen k p ředávacímu protokolu.

b) Prodávající odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně ši řitelného software stejně , jako by
volně ši řitelný software dodával Prodávající. Prodávající zejména odpovídá za funk čnost
p ředmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této
smlouvy a jejích p řílon.

c) Prodávající odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiál ům bude
Kupující oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný software v rozsahu nezbytném k plnému
využití p ředmětu plnění dle této smlouvy. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré
škody a náklady, které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatněni práv t řetích osob souvisejících
s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy.

4. Pokud je součástí p ředmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván spole čně
s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání:

a) Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci k užití software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém Prodávající poskytuje licenci k vlastním standardním produkt ům nebo
samostatně dodávaným produktům třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém
p řípadě součástí ceny hardware, se iaery'm je software dodáván.

b) Prodávající odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu,
v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Prodávající odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Kupujícímu licenci k software dodávanému
spolu s hardware.

5. V p řípadě , že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží Prodávající
jeho plnou kompatibilitu s hardwarem Kupujícího uvedeným a specifikovaným v Zadávací
dokumentaci.

XII.
Rozhodné právo, řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
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2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, ukon čení
nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

XIII.
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
třiceti šesti (36) měsíců ode dne p ředání dokončeného a funkčního p ředmětu plnění Kupujícímu.
Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záru ční doba, platí taková delší záru ční doba.
Předcházející věta platí i v p řípadě, že delší záruční doba vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce č i
dodavatele p ředmětu plnění.

2. Jsou-li součástí p ředmětu plnění služby, běží záruční doba ve vztahu ke službám ode dne poskytnutí
takových služeb.

3. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do 10 dn ů od
proKazatelného nahlášení vady. Prodávající je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo
opětovným provedením vadné části p ředmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními
předpisy podle volby Kupujícího.

4. V p řípadě prodlení Prodávajícího s plněním práv Kupujícího z vad p ředmětu plnění je Prodávající
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 č lánku VI. (Sankce - smluvní pokuta
a úrok z prodlení).

5. Pokud Prodávající vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Kupující oprávněn
uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo
prost řednictvím t řetích osob a požadovat po Prodávajícím úhradu náklad ů účelně vynaložených v
souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo
Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

6. Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět 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 jinym) protokolem a za použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a
jejích příloh.

7. Prodávající neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími vn ějšími událostmi:

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

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není sou částí předmětu plnění, s
výjimkou případ ů , kdy Prodávající takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byly uvedeny
v dokumentaci p ředmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Kupujícího či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací p ředmětu
plnění;

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

8. Pro uplatnění vad p ředmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Kupující je opravn ěn uplatnit vady p ředmětu
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 akceptací p ředmětu plnění nebo
jeho části není dotčeno právo Kupujícího uplatňovat práva z vad p ředmětu plnění, které byly
zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

9. Pokud Kupující nem ůže p ředmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záru ční doba o
dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění Prodávajícím.
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10. Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto článku.

11. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Kupujícího z vadného
plnění vyplývající z právních p ředpisů .

XIV.
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.

XV.
Zvláštní podmínky

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

1. Prodávající se zavazuje, že v p řípadě 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 elektroza řízení nebo jeho dalšího
použití a to nejen poptávaného elektroza řízení, ale i elektroza řízení, které je touto ve řejnou zakázkou
nahrazováno.

3. Prodávající se zavazuje, že bude zaru čit za dostupnost náhradních díl ů po dobu tří let od okamžiku
zastavení výroby.

XVI.
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zejména zaplatit prodávajícímu kupní cenu, tak jak je sjednána v článku V.

2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu na svůj náklad součinnost nezbytnou pro řádné
plnění závazků prodávajícího dle této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje, že ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách v aktuálním
znění, poskytne prodávajícímu na jeho vyžádání "Osv ědčení k prokázání technických kvalifikačních
předpoklade"" vztahující se k p ředmětu této smlouvy a to ve formě požadované prodávajícím.

XVII.
Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen splnit p ředmět smlouvy podle článku II. této smlouvy a p ředat zboží kupujícímu dle
článku IV. této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

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

2. Podpisy smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran s náležitostmi
stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního p ředpisu. Pro vyloučení pochybností se
sjednává, že smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné podobě neoo oboustranně
v elektronické podobě .
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3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy č i v souvislosti
s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na t řetí
osobu ani uč init jakékoliv právní jednání, v d ůsledku něhož by došlo k p řevodu či přechodu práv č i
povinností vyplývajících z této smlouvy bez p ředchozího písemného souhlasu Kupujícího.

4. V případě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné či neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým
obsahem nejvíce účelu neplatného č i neúč inného ustanovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:
P říloha 1: Technická specifikace
P říloha 2: Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP

6. V p řípadě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

7. Prodávající je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění
pozdějších p ředpisů (dále jen „ZVZ"), p ředkládat Kupujícímu podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ
seznam subdodavatel ů , ve kterém uvede subdodavatele, jímž za pln ění subdodávky uhradil více než
10 % nebo v p řípadě významné ve řejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny ve řejné zakázky,
nebo b) z časti ceny ve řejné zakázky uhrazené ve řejným zadavatelem v jednom kalendářním roce,
pokud doba plnění ve řejné zakázky p řesahuje 1 rok, a to 60 dn ů od splnění smlouvy, nebe, do 28.
února následujícího kalendá řního roku v p řípadě , že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

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

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

V Praze dne	 -1020414

Kupující:

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

Ministerstvo financí
118 13 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IČ :00006947 DIČ :CZ00006947

V Praze dne, ..l:.. 2014

%0` JEM -,
; $dni 112/3, 321 00 Plzeň

It;26316328 DIČ: CZ26376326
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Příloha č .1

	

ke KUPNÍ SMLOUVĚ číslo 214/07/01

Technická specifikace

Hybridní skener

Typ skeneru Plustek Smartoffice PL1530

Opticke rozlišení 1200 dpi

Max. rozlišení Skenovací plocha: 1200x1200 dpi

Automatický poaavač ADF: 600x600 dpi

Způsob skenování Barva: Vstup 48-bit; Výstup 24-bit Škála

šed;: Input 16-bit; Output 8-bit

ČB: 1-bit
Typ Lampy Cold Cathode Fluorescent

ADF kapacita 50 stránek (M, 70 g/m 2 )

ADF rychlost

skenování

8 ppm (300 dpi, barva, A4 Portrait)

12 ppm (300 dpi, Škála šedi/ČB, A4 Portrait)

Rozměry

předlohy

Skenovací plocha: Maximum 216x297 mm,

minimuml2.7 x 12.7 mm ADF: Maximum 216 x

356 mm Minimum 12.7 x 12.7 mm

Specifikace papíru

pro ADF

50 do 120 g/m2

Spotřeba Provozní méně než 16.5 W

p ři použití ADF méně než 15 W Pohotovostní

režim:

	

4.3 W

Interface USB 2.0 High Speed

Provozní teplota od 5°C do 40°C

Fyzické rozměry
(WxDxH)

Bez ADF:

	

468 x 347 x 175 mm,
včetně ADF :

	

468 x 347 x 300 mm

Váha 4.8 Kg

Protokoly TWAIN, Podpora Windows 7 a výše, podpora skenování do PDF

EMI FCC Class B, CE
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P říloha č.2 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č íslo 214/07/01

Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operační
program Technická pomoc)

1. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., osobou
povinnou spolupůsobit p ři výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z ve řejných výdajů , tj. dodavatel je povinen poskytnout
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgán ů (Zprostředkujícího subjektu, Ř ídicího orgánu Operačního
programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú řadu,
příslušného finančního ú řadu a dalších oprávněných orgán ů státní správy) a vytvo řit
výše uvedeným orgán ům podmínky k provedení kontroly vztahující se k p ředmětu
díla a poskytnout jim součinnost.

2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu, včetně originálů účetních doklad ů v souladu s č lánkem 90 Na řízení Rady
(ES) Č . 1083/2006 minimálně do konce roku 2025. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních p ředpisech, musí být
použita pro úschovu tato delší lh ůta.

3. Po dobu uvedenou v bodě 2. je dodavatel povinen umožnit osobám oprávn ěným
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu doklad ů souvisejících s plněním smlouvy.

4 Každý originál ú četního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt
„Zajištění č innosti centralizovaného AO" z OPTP 2007-2013, registrační č íslo
projektu CZ.1.08/1.2.00/12.00154.

5. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace
opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provád ění informačních a
propagačních opatření.

6. Dodavatel je povinen v uzavírané smlouv ě prohlásit, že ke dni nabytí ú činnosti
smlouvy je s těmito povinnostmi seznámen. V případě , že v průběhu plnění smlouvy
dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti dodavatele
bezodkladně informovat.

` Ke stažení http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/df93ac53-3c04- 4641 -a2b3-423164737e75 /Logo-manual-
OPTP--loga-ke-stazeni
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TECHNICKÁ
POMOC

Logo OPTP2 :

P ři použití barevného tisku:
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2 Budoucí změny loga nelze vyloučit.
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