
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

NEANO



Evidenční číslo MF

3302/095/2013
Toto číslo uvádějte při

fakturaciKupní smlouva
Dodávka laserových tiskáren pro resort MF

uzavřená na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Nákup laserových tiskáren pro resort MF" č .j. MF-36320/2013/23-2302

v souladu s ustanovením § 27 zákona Č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 2079 násl. zákona č . 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve zn ění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí
Se sídlem:

	

Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10
Zastoupená:

	

Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33
IČ :

	

00006947
DIČ :

	

CZ00006947
Bankovní spojení:

	

ČNB, Praha 1
Č íslo účtu:

	

3328001/0710

(dále jen "kupující")
na straně jedné

a

Notes CS a.s.
Se sídlem:

	

Praha 4, Turkova 1001, PSČ 149 00
Jehož jménem jedná:

	

Daniel Lukavský, p ředseda představenstva
IČ :

	

26140161
DIČ :

	

CZ26140161
Společnost je zapsána v OR, vedeným u M ěstského soudu v Praze v oddíle B, č íslo vložky 6293
Bankovní spojení:

	

UniCredit Bank, Praha 1
Č íslo účtu:

	

8114747002/2700
Ev. č . smlouvy prodávajícího: WP-09-2014
Zaměstnanec pověřený
k jednání o plnění smlouvy:

	

William Pešek

(dále jen „prodávající")
na straně druhé

1. P ředmět plnění smlouvy
1.1 P ředmětem plnění této smlouvy je dodávka laserových tiskáren pro resort Ministerstva financí

určená na základě Zápisu (Zápis o centralizovaném zadávání na provád ění zadávacích řízení a
zadávání veřejných zakázek Na nákup ICT komodit pro pot řeby resortu Ministerstva financí
evidenční číslo MF 3302/032/2013 ze dne 2.5.2013), tj. pro Generální finan ční ředitelství (GFŘ) a
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C.,

Kancelář finančního arbitra (KFA), jehož p řesná technická specifikace je uvedena v P říloze č . 1
této Smlouvy. (dále také „zboží")

2. Kupní cena a platební podmínky a fakturace
2.1 Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona

Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou nepřekroč itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících
s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.
Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět plnění za celé období trvání smlouvy č iní:
Cena bez DPH: 4 599 060 Kč ,
slovy (Čtyřimilionypětsetdevadesátdevěttisícnulašedesát korun českých),
Výše DPH 21%: 965 803 Kč,
slovy (Devětsetšedesátpěttisícosmsetnulat ři korun českých),
Celkovou kupní cenou se rozumí cena v četněDPH.
Cena včetně DPH: 5 564 863 Kč ,
slovy (Pětmilionůpětsetšedesátčtyřitisíceosmsetšedesátt ři korun českých),
P řesná cenová specifikace je uvedena v P říloze Č . 2 této smlouvy.

2.2 Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění, uvedená v odstavci 2.1 tohoto č lánku
zahrnuje následující části:
Kalkulační tabulka
(1) úhrada za GFŘ

	

4 594 250,- Kč bez DPH
(2) úhrada za KFA

	

4 810,- Kč bez DPH
2.3 Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení Předávacího protokolu (dále

též jen „dodací doklady") o dodávce či službě oprávněným zástupcem kupujícího v místě plnění.
2.4 Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:

• rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle smlouvy,
• uvedení jejich jednotkových cen,
• zakázkové číslo smlouvy, který slouží jako identifikátor platby
• úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména čísla účtu,
• veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů ,
• náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,

2.5 Společně s fakturou - daňovým dokladem je prodávající povinen předložit dodací doklad, který
musí obsahovat jednozna čné označeni dodávky č i služby, a to včetně přesných názv ů položek,
jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ a výrobní čísla. Originál dodacího dokladu
připojený k faktu ře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být
těmito zástupci vlastnoručně č itelně podepsán.

2.6 Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu č iní 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
2.7 V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena kupujícímu nejpozd ěji do

14.12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.8 Kupující je povinen fakturu - da ňový doklad prodávajícímu p řed uplynutím lh ů ty 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 č i množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lhůta
splatnosti v délce 30 dn ů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - da ňového dokladu
kupujícímu.

2.9 Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného pln ění.

2.10 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně .
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2.11 S ohledem na centralizované zadávání a rozdě lovník místa plnění uvedený v příloze Č . 2 budou
faktury vystaveny následujícím zp ůsobem:
Pro místo plnění Generální finanční ředitelství jsou fakturační údaje:
Česká republika - Generální finan ční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IC 72080043
Pro místo plnění Kancelá ř finančního arbitra jsou faktura ční údaje:
Česká republika - Kancelá ř finančního arbitra
Legerova 1581/69,110 00 Praha 1, IC 72546522

3. Povinnost dodavatele
3.1 Prodávající se zavazuje p ředložit Kupujícímu (osobě jednající jménem MF v rámci předmětné

veřejné zakázky) v souladu s § 147 a odst. 5 zákona o ve řejných zakázkách seznam
subdodavatel ů , kteří se podíleli na pln ění veřejné zakázky, a to do 60 dn ů od splnění smlouvy.

4. Termín a místo pln ění
	4.1

	

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve stanovené specifikaci a množství do míst plnění dle
Přílohy č . 3 smlouvy, v termínu od data podpisu smlouvy do 2 měsíců pro dodání.

5. Dodání p ředmětu plnění smlouvy
	5.1

	

Prodávající se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a
odpovídající právním p ředpisům a závazným i doporu čujícím normám platným v České republice.

5.2 Předmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použití je obvyklé
u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informa čních a komunikačních technologií.

5.3 Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat
oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouvě o připravenosti k p ředání. Datum
převzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi doručením
oznámení o dokončení a datem převzetí uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

5.4 Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku
přiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další nezbytná
dokumentace (např. prohlášení o shodě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a
technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o respektování
enviromentálních požadavk ů daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty uvedené
v předchozí větě musí být v českém jazyce.

5.5 Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Kupujícího v místě plnění.

5.6 V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Kupujícímu lze po vzájemné dohod ě prodloužit
termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí formu dodatku
k této smlouvě .

6. P řechod vlastnictví a nebezpeč í škody
	6.1

	

Kupující se stává vlastníkem p ředmětu plnění dnem jeho p řevzetí Kupujícím od Prodávajícího.
6.2 Kupující je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a nebezpeč í

škody na p ředmětu plnění přechází na Kupujícího p řevzetím tohoto plnění. Za užití p ředmětu
plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

7. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení
	7.1

	

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

7.2 Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Kupujícím je
Prodávající oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.

7.3 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nepřipouští
7.4 Žádná ze smluvních stran není odpov ědná za prodleni svých závazků v rozsahu, v jakém je

prodlení způsobeno prodlením s pln ěním závazků druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě .

7.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený touto
smlouvou.

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

8. Náhrada škody
8.1 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 způsobené jiným protiprávním jednáními a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění.

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

9. Ochrana informací
9.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob ě

zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na
profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

9.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat závazek ml čenlivosti a nezp řístupnit 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.

9.3 Za d ůvěrné 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 d ůvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozdějších
předpisů .

9.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku 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 zn ěni pozdějších p ředpisů
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 d ůvodů ;

d. které budou Prodávajícímu po uzav ření této smlouvy sdě leny bez závazku mlčenlivosti
třetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e. jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.
9.5 Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vědomí

Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají Kupujícího č i
plnění této smlouvy.

9.6 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 zabezpe čit veškeré d ůvěrné informace
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Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.
9.7 Prodávající se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná

použiti nejsou bez písemného svolení Kupujícího p řípustná.
9.8 Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a

respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

9.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :
a. v případě smluv, jejichž předmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od ukon čení

smluvního vztahu;
b. v případě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skončení záruční doby.

9.10 Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Prodávající
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.

9.11 V p řípadě , že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto
článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 K č
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušeni.

10. Ukončení smluvního vztahu
10.1 Smlouva se uzavírá na dobu ur čitou a to do dodání zboží ve lh ůtě uvedené v č l. 4 této smlouvy.
10.2 Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skon čí 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.

10.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené v odstavci 1
tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními
předpisy.

10.4 Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této smlouvě a dále
z důvod ů uvedených v zákon ě , zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

10.5 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:
a. bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího;
b. prodávající podá insolven čni návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku

Prodávajícího nebo bude ve vztahu ke Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými ú činky;

c. prodávající bude odsouzen za úmyslný trestný čin.
10.6 Za podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze

strany Kupujícího, se považuje zejména:
a. prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po

termínu plnění;
b. porušení povinnosti Prodávajícího odstranit vady p ředmětu plnění ve lhů tě 30

kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícímu;
c. realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;
d. nedodrování jiných závazných dokument ů či předpisů Prodávajícím;
e. jiné porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno ani do 30

kalendá řních dní od doručení výzvy Kupujícího.
10.7 Za podstatné porušení smlouvy Kupujícím, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany

Prodávajícího, se považuje:
a. prodlení Kupujícího s úhradou faktury - da ňového dokladu o více jak 30 kalendá řních

dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;
b. prodlení Kupujícího s poskytnutím sou činnosti o více než 30 kalendá řních dní od

prokazatelného doručení písemné výzvy Prodávajícího.
10.8 V p řípadě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto č lánku je po marném uplynutí
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(I'

příslušné 30denní lh ůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího.

10.9 Kupující má v případě odstoupení od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody spočívající
v náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěním náhradního
plnění.

10.10 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení
této smlouvy č i právních předpisů , které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.

10.11 Práva smluvních stran vzniklá p řed plat!lým odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením
dotčena.

10.12 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran ě ,
nebo dnem uvedeným v oznámení.

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

11. Práva duševního vlastnictví
11.1 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 předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu
odpovědný za p řípadné následky takového porušení, p řičemž právo Kupujícího na případnou
náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

12. Rozhodné právo, řešení sporů
12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
12.2 Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem Č . 89/2012, občanský zákoník.
12.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení,

ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

13. Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady p ředmětu plnění
13.1 Prodávající poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvání 48

měsíců ode dne převzetí funkčního zboží Kupujícím.
13.2 Prodávající se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do druhého

pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí větě platí,
pokud není v záručních podmínkách stanovena lh ůta kratší. Prodávající je povinen vady odstranit
opravou nebo výměnou nebo jiným zp ůsobem stanoveným právními p ředpisy podle volby
Kupujícího.

13.3 V p řípadě prodlení Prodávajícího s odstran ěním vady předmětu plnění nebo nahrazením
vadného předmětu plně 'ií shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhů tě dle odst. 2
tohoto článku je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou v odst. 1
článku Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení.

13.4 Pokud Prodávající vady neodstraní ve lhů tě uvedené v odst. 2 tohoto článku, 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.
Uplatněním práva podle tohoto č lánku není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

13.5 Prodávající v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto smlouvou
a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Prodávající zejména odpovídá za shodu
funkčního chování a vlastnosti p ředmětu plnění s dodanou dokumentací a p ředávacím (nebo dle
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oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu plnění pro účely vyplývající z
této smlouvy a jejích p říloh.

13.6 Prodávající neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
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. obsluhou ze strany Kupujícího či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací

předmětu plnění;
c. užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

13.7 Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2112 Občanského zákoníku. Kupující je oprávn ěn
uplatnit vady p ředmětu plnění u Prodávajícího kdykoliv během záru ční doby bez ohledu na to,
kdy Kupující takové vady zjistil. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že p řevzetím předmětu
plnění není dotčeno právo Kupujícího uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly
zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu převzetí.

13.8 Pokud Kupující nem ůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční
rrf0rf

	

doba o dobu od oznámení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstran ění Prodávajícím.
13.9 Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Kupujícího

z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpisů .
í.(

14. Změny smlouvy
14.1 Tuto smlouvu lze m ěnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v článku 4. 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.

15. Oprávněné osoby

15.1. Každá ze smluvních stran jmenuje svoji oprávn ěnou osobu. Oprávněné osoby jsou oprávněny
jménem stran provád ět veškeré úkony v rámci p ředávacích procedur dle Smlouvy.

15.2. Oprávn ěné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mě lo za přímý následek změnu Smlouvy
nebo jejího předmětu.

15.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke
Smlouvě , jsou však povinny na takovou zm ěnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

15.4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených oprávněných osobách, kte ří budou za smluvní
strany jednat:

Za Kupujícího:
tel.
e-mail:

Za Prodávajícího:
tel.:
e-mail:

Ing. Jan Fliegl]
[2 5704 2868
jan.fliegl a@mfcr.cz

William Pešek
+420 605 246 192
wpeseka,notes.cz

16. Zvláštní podmínky
(uložené Usnesením vlády č .46512010- Metodika pro nákup kancelá řské výpočetní techniky)

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

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

16.3 Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery : Prodávající se zavazuje, že v p řípadě nákupu
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tiskáren, kopírek, multifunkční zařízení, skenerů se musí uchazeč zaručit za dostupnost
náhradních dílů po dobu nejméně tří let od okamžiku zastavení výroby.

17. Závěrečná ustanovení
17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
17.2 Prodávající není oprávn ěn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na

třetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Kupujícího.
17.3 V případě , že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i

neúč inné, 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 ú čelu neplatného č i neúčinného ustanovení.

17.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha 1 - Technická specifikace p ředmětu plnění
Příloha 2 - Cenová specifikace p ředmětu plnění
Příloha 3 - Místa plnění

17.5 V případě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.
17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
17.7 Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů , které

upravuje, a nahrauje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, at' už ústní
či písemné.

3 1 -10- 2014

V Praze, dne:

Za kupujícího:

V Praze, dne:
31-10- 2014

Za prodávajícího:

Ministerstvo financi
118 10 Praha 1 - Letenská 15

^-----185-

Ič OO69aZ:a^I%czoo0O69d7
_

.............................................
Česká republika - Ministerstvo financi
Ing. Stanislav Sankot
ředitel odboru 33

Notes CS a:s.
TQrkova 1001, 149 00 Prana 4

iČC1: 26140161

_Dn •

	

6140161

....................................
Notes CS a.s
Daniel Lukavský
předseda představenstva

8



Příloha č .1 Smlouvy: Technická specifikace p ředmětu plnění

L Technická specifikace p ředmětu plnění

Místo plnění Laserová LED tiskárna (ks)
Generální finanční ředitelství 3.000
Celkem 3.000

Tiskárna

OKI B431dn

Parametr Plnění

Konstrukční provedení
jednotky:

Stolní

Technologie tisku: LED

Formát stránky: A4

Barevný tisk: Ne

Černobílý tisk: Ano, černobílý tisk

Maximální měsíční výkon: 80.000 stran

Rychlost tisku černobíle: 38 stran A4 za minutu

Automatický oboustranný tisk: Ano, automatický oboustranný tisk

Rychlost tisku první stránky z
pohotovostního režimu:

do 4 ,5 sekund

Optické rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi

Emulace:
PCL5e, PCL6, PostScript3,

Epson FX, IBM ProPrinter

Komunikační rozhraní -
standardně :

USB 2.0, paralelní obousm ěrné, Ethernet
10/100, konektor RJ-45

Zásobníky papíru na vstupu:

Víceúčelový podavač na min 100 listů ,
uzavřený vnitřní zásobník na min. 250
listů (platí pro gramáž papíru 80 g/m2);
možnost dalšího uzav řeného zásobníku

na 530 listů

Možnost tisknout na papír o
gramáži:

60 - 163g/m2

Paměť : 64 MB (možnost rozš. na 320 MB)

Displej: LCD, české menu

Možnost vzdálené zprávy přes
webové rozhraní:

Ano, možnost vzdálené zprávy p řes
webové rozhraní:
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Kapacita originální tonerové
náplně od výrobce nabízené
tiskárny dle ISO/IEC 19752:

Volba ze tří velikostí:

3.000, 7.000 nebo 12.000 stran

Náplně při dodávce:
Tiskárna obsahuje všechny náplně pro
tisk, při dodání je osazena startovacími

tonery na 2.000 stran.

Garance dostupnosti
originálního spotřebního
materiálu pro nabízenou

tiskárnu od jejího výrobce:

Min. 10 let od data ukon čení výroby
daného modelu tiskárny, v této dob ě se

jedná o aktuální vyráběný model

Windows 2000 / 2003, Windows XP,

Podporované operační
systémy:

Windows Vista, Windows 7

	

a Windows
8 (vše 32bit/64bit), Windows Server 2003

a Windows Server 2008 (32bit/64bit),
Linux, Mac OS 10.3.9 a vyšší

Příslušenství
Silový napájecí kabel, USB kabel délky 3

metry, kabel pro p řipojení k datové síti
délky 5 metrů

Záruční doba: 48 měsíců

II. Technická specifikace

Místo plnění Laserová LED tiskárna (ks)
Generální finanční ředitelství 250
Kancelář finančního arbitra 2

Celkem 252

Tiskárna - multifunkční tiskárna

OKI MB451dn
Parametr Plnění

Konstrukční provedení
jednotky:

Stolní

Technologie tisku:

Laser - LED dle odpovědi zadavatele
na náš dotaz, viz. DODATEČNÉ
INFORMACE Č . 2 K ZADÁVACÍ

DOKUMENTACI ze dne 5.11.2013

Funkce tiskárny Tisk, kopírování, skenování, faxování
Formát listu/obálky/knihy A4

Barevný tisk Ne, barevný tisk ne
Černobílý tisk Ano, černobílý tisk ano
Černobílé Ano, černobílé kopírovánílskenování
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kopírovaní/skenování
Ploché provedení s duplexním ADF

(RADF)
Barevné skenování Ano, barevné skenování ano

Standardní počet stran/měsíc
2.000 stran (maximální zatížení

30.000 stran/měsíc)
Rychlost tisku 29 stran/min
Rozlišení tisku 600 x 600 dpi

Tisk první strany - doba Do 5 s

Kapacita podavače
250 listů spodní uzavřený zásobník +

100 listů multifunkční podavač
Kapacita paměti 256 MB

Typ rozhraní
USB, 2.0, USB 2.0 hostitelský,

Ethernet 10/100 Mb/s

Ovladač
Ovladače pro: Windows XP, Server

2003 a 2008, Windows Vista,
Windows 7 na CD/DVD

Speciální vlastnosti
Duplexní tisk: Ano, automat.

Duplexní sken: Ano, automat.
Duplexní kopírování Anc, aut.

Vyhovuje normě Energy Star Ano, vyhovuje normě Energy Star

Kabel USB 2.0 A-B 1 ,8 m
Ano, kabel USB 2.0 A-B 1,8 m

součástí dodávky

Záruční doba:
48 měsíců se servisem na místě do

druhého pracovního dne (NBD)

Délka poskytnuté záruky a zp ůsob uplatnění a poskytování záru čního a pozáru čního servisu

1. Uchazeč poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvání 48 měsíců
ode dne p řevzetí dokončeného a funkčního předmětu plnění zadavatelem.

2. Uchazeč se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady p ředmětu plnění do druhého
pracovního dne od prokazatelného nahlášení vady.

3. Poskytování záru čního a pozáru čního servisu:

Popis služeb

Typy poskytovanýcl i služeb
1. Služba Hotline
2. Služba Helpdesk

Služby podle typu požadavku:
Požadavek Služba

	

_
Pomoc při řešení problém ů uživatel ů Hotline

Helpdesk

Podpory se navzájem dopl ňují tak, aby jejích kombinací byly pokryty pot řeby uživatel ů na
odpovídající řešení, formu komunikace a rychlost odezvy v závislosti na obsahu požadavku /
ohlášení.
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Služba Hotline

Jedná se o službu, která reaguje na nahlášený incident okamžitě telefonickou komunikací
žadatele/ohlašovatele p římo s konzultantem služby. Konzultant provádí evidenci požadavku a
pokud není schopný zajistit okamžité řešení, oznámí žadateli zp ůsob dalšího řešení včetně
způsobu vyrozumění. Požadavek / ohlášení incidentu je evidováno prost řednictvím interní
servisní aplikace obstaravatele „Helpdesk", která také zajistí další směrování ařešení incidentu.
Specifikace služby- komunika ční kanál

- telefon 1: +420 605 245 658

- telefon 2: +420 272 019 550

Specifikace služby - požadované infomrace hlášení incidentu

- osobní číslo žadatele
- organizační jednotka

- jméno a p říjmení

- kontaktní informace: telefonní číslo, e-mailová adresa (pro p řípad zpětněho
vyrozumění)

- předmět incidentu
=	 stručný popis

Služba Helpdesk

Jedná se o službu, která v souvislosti s nahlášenými incidenty zajiš ťuje jejich evidenci (od
samotného počátku až do ukončení procesu řešení incidentu) a jejich řešení konzultací,
vzdáleným zásahem nebo zásahem p římo na místě . Hlášení incidentů je prováděno
prostřednictvím p řebírání z evidence aplikace obstravatele „Helpdesk", p řípadně zprávy
elektronické pošty nebo automatizovaným p řebíráním požadavků shromažďovaných v aplikaci
Helpdesk zadavatele. Základním nástrojem služby je interní servisní aplikace „Helpdesk"
obstaravatele - poskytovatele služby, která slouží jako centrální evidenční a komunikační
prostředek servisního týmu. Koordinátor služby pr ůběžně pcžadavky / ohlášení eviduje, provádí
jejich klasifikaci, určení řešitele a zpětnou kontrolu reakce na požadavek I ohlášení.

Specifikace služby - komunikační kanál
- e-mail: proiectmf annotes.cz

- datová výměna s aplikací Helpdesk zadavatele

Specifikace služby - požadované informace hlášeni incidentu
- osobní číslo žadatele
- organizační jednotka
- jméno a příjmení

- kontaktní informace: telefonní číslo, e-mailová adresa (pro p řípad zpětného
vyrozumění)

- předmět incidentu
- stručný popis

peciftkace služby - režim plnění služby
- provozní hodiny: v pracovních dnech 8:00 - 17:00
- reakce: do 120 minut
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SPecíxace služby - režim plněni služby
- provozní hodiny: v pracovních dnech 8:00 - 17:00
- reakce: do 4 hodin

- doba do odstranění závady: následující pracovní den, v případě tiskáren je servisní
zásaha a servis provád ěn v servisním středisku, v případě multifunkčních tiskáren je
prováděn servis na místě u zákazníka.

Specí`f kace sluhy -seznam pověřených osob kuuuujícřl io

Rámec plnění pozáručního servisu

Poskytované služby pozáručního servisu nejsou součástí této smlouvy a budou provád ěny po
skončení záruční lhů ty pouze v p řípadě požadavku kupujícího a za úplatu. Z tohoto ustanovení
však nevyplývá žádná povinnost kupujícího tyto pozáru ční služby využít, resp. požadovat po
prodávajícím.
Tyto služby jsou definovány ocen ěnou měřitelnou jednotkou a počtem jednotek plnění. U služby
Hotline se počítá počet volání, u služby Helpdesk se po čítají zapsané požadavky, které
nesouvisí s plněním služeb Hotline.

Služba Jednotka

	

' Cena bez DPH
Hotline 1 volání 700,- Kč

Helpdesk
1 incident* zapsaný v Helpdesku a následn ě

vyřešený
2.000,- Kč

*Incident je servisní zásah v maximální délce trvání 2 hodiny. Pokud servisní zásah p řesáhne 2
hodiny, za každou další zapo čatou hodinu je účtována sazba 1.000,- Kč bez DPH.

Reporting - SLA
Výstupem každé služby je periodicky - jedenkrát měsíčně vytvářený celkový výpis vždy za
kalendářní měsíc obsahující informace o typu služby, žadateli (jméno, p říjmení, os. číslo),
řešiteli (jméno, p říjmení), datu a času zaznamenání požadavku, datu a času vyřešení
požadavku a celkový čas řešení v minutách. Podkladem pro tento výpis je evidence požadavků
v servisní aplikaci Helpdesk. Výpis bude odesílán ve form ě elektronického dokumentu Microsoft
Excel (XLS) na definovancu adresu elektronické pošty.
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Příloha č . 2 Smlouvy: Cenová specifikace p ředmětu plnění

Kategorie 1

Tiskárna OKI B431dn

Zadavatel Počet kusů Cena za kus
bez DPH

Cena za kus s
DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem s
DPH

GFŘ 3000 1 331 Kč 1 611 Kč 3 993 000 Kč 4 831 530 Kč

Celková smluvní cena za
Kategorii 1

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

3 993 000 Kč 838 530 Kč 4 831 530 Kč

Kategorie 2

Tiskárna - multifunkční tiskárna OKI MB451dn

Zadavatel Počet kusů Cena za kus
bez DPH

Cena za kus s
DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem s
DPH

GFŘ 250 2 405 Kč 2 910 Kč 601 250 Kč 727 513 Kč

KFA 2 2 405 Kč 2 910 Kč 4 810 Kč 5 820 Kč

Celková smluvní cena za
Kategorii 2

Kč bez DPH DPH Kč vč . DPH

606 060 Kč 127 273 Kč 733 333 Kč

Celková smluvní cena za Kč bez DPH DPH Kč vč . DPH
předmět plnění
(Kategorie 1 + Kategorie
2) 4 599 060 Kč 965 803 Kč 5 564 863 Kč
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P říloha č . 3 Smlouvy: Místa plnění

• Generální finan ční ředitelství - Lazarská 1517, 117 22 Praha 1, IČ 72080043 a jeho
organizační jednotky v ČR dle upřesnění kupujícího

• Kancelář finančního arbitra - Legerova 1581169, 110 00 Praha 1, IČ 72546522

Místo plnění Oprávněn k převzetí plnění Telefon e-mail
GFŘ Ing. Roman Pauschek 602 503 753 roman.pauschek@fs.mfcr.cz

KFA
Mgr. Monika Nedelková
Mgr. Lukáš Vacek

257 042 095
257 042 995

Nedelkova@fnarbitr.cz
Vacek@finarbitr.cz
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