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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
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Číslo smlouvy MF

3302/037/2o14
Toto číslo uvádějte při fakturaci

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Kupní Smlouva

Dodávka p řenosných tiskáren pro AO

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy www.gemin.cz

č.j. MF-45912/2014/3303
(dále také „smlouva")

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 . Chodov
telefon / fax +420 277 775 500 / +420 277 775 501
IČ 00174939
DIČ CZ00174939
Bankovní spojení UniCredit Bank CZ, a.s.
Č íslo účtu 381610004/2700
Zastoupena: Ing. Petrem Fialou, jednatelem společnosti
Společnost zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 72.

(dále jen "Prodávající")

a

Česká republika-Ministerstvo financí

OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

se sídlem
IC
DIČ
Bankovní spojení
Č íslo účtu
Zastoupena:

(dále jen "Kupující")

Letenská 15 P.O. Box 77, 118 10 Praha 1
0006947
CZ0006947
Česká národní banka
3328001/0710
Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zn ění Smlouvy:
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1.

	

Předmět smlouvy, termín a místo dodání

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 15 ks p řenosných tiskáren HP Officejet 100 pro
podporu činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí. Konkrétní specifikace předmětu
plnění je uvedena v příloze Č . 1 této smlouvy.

2. Předmět smlouvy bude dodán do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.

3. Místem dodání je sídlo kupujícího: Letenská 15, Praha 1.

	

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 předmětu plnění
smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa
plnění apod.

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

93.500,- Kč bez DPII slovy (devadesáttřitisícepětset), 19.635,- Kč DPH 21% slovy
(devatenácttisícšestsettřicetpět), 113.135,- Kč včetně DPH slovy
(stotřinácttisícj ednostotřicetpět),

3. Prodávající je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový
doklad) následující den po převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení
„dodacího dokladu" (dodací list, předávací /přejímací protokol, akceptační protokol
apod.) o dodávce či službě oprávněným zástupcem Kupujícího v místě vlnění a to nejdéle
do 15tí dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

4. 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, spolu s identifikátorem platby pro kupujícího

(variabilní symbol či jiná identifikace)
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"),
g) informaci, dle přílohy č . 2, bod 4)

5. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Prodávající pcvinen 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, výrobní
čísla a u nehmotného majetku čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí být
s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být t ěmito zástupci
vlastnoručně čitelně podepsán.

,^iiiw'.
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6. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Kupujícímu.

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

8. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ě, 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 p řípadě povinen, fakturu Prodávajícímu p řed uplynutím lhůty
splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout
ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Kupujícímu.

9. Dan 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.

10. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje
budou uvedeny v této měně. Platba bude provedena převodem na bankovní účet uvedený
v záhlaví smlouvy.

3.

	

Dodání předmětu plnění smlouvy

1. Místem plnění je sídlo Kupujícího.

2. Předmět plnění musí být nový (zabalen v originálním a neporušeném balení),
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 dokončený
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 smlouvě 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.

6. Před předáním předmětu plnění bude Prodávající prokazateln ě informovat oprávněného
zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání. Datum předání
musí být stanoveno po projednaní se zástupcem Kupujícího tak, aby mezi doru čením
oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.
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7. Nebude-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, musí být předmět plnění předán jako celek;
předání a převzetí předmětu plnění po částech je vyloučeno. V případě, že smlouva
připouští předání a převzetí předmětu plnění po částech, je Prodávající oprávněn vyúčtovat
cenu předmětu plnění až po předání a převzetí poslední části předmětu plnění, nebude-li
ve smlouvě uvedeno něco jiného.

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

9. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným
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.

4.	P řechod vlastnictví a nebezpe čí škody

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

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

3. Kupující je oprávněn užívat předmět plnění od dam 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. Za
užití předmětu plnění se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

5.	Sankce - smluvní pokuta 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 předmětu 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.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Kupujícím
je Prodávající, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávn ěn požadovat
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zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Výše úroku z prodlení se
řídí nařízením vlády č . 351/2013 Sb.

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

7. Žádná ze smluvních stran není odpov ědná 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.

	

6.

	

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 nepřipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

	

7.

	

Ukončení smluvního vztahu

1. 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 předpisy.

2. 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.

3. 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.

4. 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 kalendářních dní po
termínu plnění;

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

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
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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.

5. 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 dotčen;

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

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

7. Kupující má v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy (krom ě jiného) nárok na
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikncu v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

8. 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.

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

10. 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 .

	

8.

	

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.

	

9.

	

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním
vady předmětu plnění

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost
v délce trvání šedesáti (60) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního předmětu
plnění Kupujícímu. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční doba,
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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 15
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Prodávající je povinen vady odstranit opravou,
výměnou nebo opětovným dodáním nové tiskárny..

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. 3 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 vybaveni, které není sou částí předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Prodávající takové změny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci 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 § 2618NOZ. Kupující je oprávněn 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 akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Kupujícího
uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v
průběhu akceptace.

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 .
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10.

	

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.

	

11.

	

Zvláštní podmínky

(uložené Usnesením vlády Č. 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 elektrozařízení, ale i elektrozařízení, které je touto
veřejnou zakázkou nahrazováno.

Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery
3. Prodávající se zavazuje, že v případě nákupu tiskáren, kopírek, multifunk ční zařízení,

skenerů se musí uchazeč zaručit za dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně tří let od
okamžiku zastavení výroby.

	

12.

	

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. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva fmancí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této smlouvy či
v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, převést 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 Kapujícího.

5. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné či
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradil po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
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or.

ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného
ustanovení.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha 1: Technická specifikace
Příloha 2: Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP

7. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

8. 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 % a) z celkové ceny Je řejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné
zakázky přesahuje 1 rok, a to 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

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 p ředmětné
věci, ať už ústní či písemné.

2 6 -Q9- 2014
V	 dne

Za kupujícího:

Ministerstvo financí
118 10 Pra aJ - Letenská 15

IC: 00006947 DIČ :CZ00006947

Ceská republika-Ministerstvo financí
Ing. Stanislav Sankot

ředitel odboru 33

2 6 -pg- '^2014

V	 dne

	

. ...

YOUR SYSTEM, spol. s no.
Ing. Petr Fiala

jednatel společnosti

Za,Orodajícib
Y

FIN021

R SYSTEM ^;.o.
ova 2319; Sr, .0 {i Praha ^i^

	

(f1 7A,•^9 pl'"

	

74933
. ___..__`__:..1

TE č
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OPERAČNÍ

	

**** * EVROPSKÁ UNIE

PROGRAM

	

* *
* * EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TECHNICKÁ * **
POMOC INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

PřílohaČ . 1- Technická specifikace

Přenosná tiskárna
Nabízený model HP 100 mobile printer L411

(uvést značku a model/typ):

Parametr Požadavek

Konstrukční provedení jednotky: Přenosná tiskárna

Maximální velikost použitelného
papíru:

A4

Barevný tisk: Ano

Černobílý tisk: Ano

Rychlost tisku: Min. 15 stran černobíle za minutu. (ISO 4 strany za
minutu
Min. 10 stran barevně za minutu. (ISO 3 strany za
minutu)

Objem tisku: Min. 400 stran za měsíc

Rozlišení tisku: Min. 300 x 300 dpi černobíle

Min. 600 x 600 dpi barevně

Typ náplně : Samostatná náplň pro černou barvu, samostatná
náplň společná pro barevné odstíny

Kapacita zásobníku: Min. 40 listů A4

Kapacita vyrovnávací paměti: Min. 64 MB

Typ rozhraní: USB 2.0, Bluetooth

Hmotnost: Max. 2,7 kg

Speciální charakteristické vlastnosti
a příslušenství:

Samostatný provoz na akumulátor
Obslužný SW kompatibilní s Windows 7 a novější
Propojovací USB kabel
Akumulátor
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OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VASÍ BUDOUCNOSTI

Přílohač . 2 -- 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 při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího
subjektu, Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančm'ho úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu,
včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení 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 lhůta.

3. Po dobu uvedenou v bodě 2. je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

4. Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt
„Zajištění činnosti centralizovaného AO" z OPTP 2007-2013, registrační číslo projektu
CZ.1.08/1.2.00/12.00154.

5. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat řit
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních
opatření.. 1

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 skute čnosti dodavatele bezodkladně
informovat.

' Ke staženi http://www strukturalni-fondy.cz/getdoc/dfí3ac53-3c04-4641-a2ó3-423164737e75/Logo-manual-
OPTP--loga-ke-stazeni
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Logo OPTP2 :

Při použití barevného tisku:

I I
OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC
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Ministerstvo

	

i errnská 15
11810Praha I - ',

	

15 744, 0,.,.,0,

.It-
IC: 0000694 -
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^iUlinisterst o ^
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/ 118 10 Praha
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^

	

IC: 00006947 DIČ :CZ0000694i

	

'n‘‘,

EVROPFk UNIE

	

^

EVROPSKÝ FONC PRO REGIONALNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Při použití černobílého tisku:

OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

II
OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Budoucí změny loga nelze vyloučit.
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