
Kupní smlouva
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako ,,Občanský zákoník" nebo
,,OZ").

Číslo smlouvy prodávajícího: IUD 02-08-2018
Číslo smlouvy kupujícího: okt/000109/2018/kux

uzavřená mezi smluvními stranami:

sRolečnost se sídlem: BSS Praha s.r.o., V Holešovičkách 1451/20, 182 00 Praha 8
ICO: 28207611
DIČ: CZ 28207611
zastoupená: Petrem Silovským
bank. spojení: KB Praha
číslo účtu: 43-1001620257/0100
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 132765
(dále také ,,prodávající")

a

město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211
DIČ:CZ 00270211
zastoupené: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Chrudim
číslo účtu: 104109545/0300
(dále také ,,kupující")

Článek 1.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmčt koupě
uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součásti smlouvy (dále v této
smlouvě též jako zboží) a rovněž dodání dokladů týkajících se předmětu koupě
(například návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy), a to za podmínek této
smlouvy, a závazek kupujícího zaplatit za dodané zboží prosté vad sjednanou kupní
cenu. Předmět smlouvy obsahuje zejména dodávku hardwaru i software včetně všech
kabelů, montáže, příslušenství, instalace na určená místa a veškerých dalších věcí a
úkonů nutných pro instalaci a zprovoznění interaktivní elektronické úřední desky, vše dle
Přílohy č. 1 této smlouvy. Prodávající touto smlouvou poskytuje bezúplatně licenci
nezbytnou k oprávněnému užití software potřebnému pro řádný provoz předmětu koupě.

1.2. Prodávající prodává zboží za kupní cenu sjednanou dle ČI. 2 této smlouvy do výlučného
vlastnictví kupujícího a kupující zboží specifikované v ČI. l resp. v Příloze č. l této
smlouvy za tuto kupní cenu kupuje.
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Článek 2.

Kupní cena, platební podmínky
2.1.Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za dodávku zboží na základě této smlouvy ve

výši 440.000,- KČ (slovy: Čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez dph l 21%. Ke
sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena vychází z
položkových cen uvedených v Příloze č. l této smlouvy.

2.2.Sjednaná celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě veškeré náklady, které má
prodávající se splněním závazků z této smlouvy (i vC. nákladů na montáž a instalaci
zboží).

2.3.Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou celkovou cenu, včetně příslušné daně z přidané
hodnoty, na základě faktury/daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
Faktura/daňový doklad musí splňovat náležitosti dle platných právních předpisů. Celková
cena, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, bude uhrazena bezhotovostním převodem
na účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře. Faktura/daňový doklad bude
vystaven do 15 kalendářních dnů po řádném dodáni předmětu smlouvy. Kupující
neposkytuje zálohy.

2.4.Splatnost faktury/daňového dokladu sjednávají smluvní strany v délce 30 dnů ode dne
jejího doručení kupujícímu.

2.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zpět prodávajícímu,
jestliže nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou.
Na vráceném dokladu musí být vyznačen důvod jeho vrácení zpět prodávajícímu. Nová
lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek 3.
Termín a místo dodání předmětu smlouvy, způsob předání a převzetí

3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy na místo určené kupujícím a zprovoznit
ho nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. V termínu dodání a
místě dodání bude provedena ze strany prodávajícího instalace a zprovozněni předmětu
smlouvy. Prodávající v místě dodání a v terminu dodání předá zboží kupujícímu. Místem
dodání je budova NIČŮ Chrudim, Pardubická 67.

3.2.Kupující se zavazuje řádně dodané a nainstalované zboží v místě dodání a termínu dodání
od prodávajícího převzít a převzetí potvrdit písemně podpisem dodacího listu/předávaciho
protokolu. Před podpisem dodacího 1istu/předávacího protokolu budou rovněž za
přítomnosti kupujícího odzkoušeny všechny funkcionality zboží. V případě, že kupující
nepotvrdí převzetí zboží na dodacím listě, bude o tom učiněn záznam. Zboží bude předáno
spolu s veškerými doklady potřebnými pro jeho řádné užívání kupujícím.

3.3.Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost pro
instalaci a předání zboží, a dále nezbytnou součinnost ke splnění jakéhokoliv závazku
prodávajícího založeného touto smlouvou. V případě prodlení kupujícího s poskytnutím
jakékoliv součinnosti se posouvá termín dodání o dobu prodlení. Prodávající bere
na vědomi, že kupující zajišt'uje přípravu místa plněni. V otázce instalace bude
Prodávající postupovat v součinnosti s kupujícím a termín instalace bude stanoven po
vzájemné dohodě obou smluvních stran.

3.4.Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodáni a kupující se
zavazuje zboží převzít v souladu s odst. 3.2

3.5.Sjednaný termín plnění předmětu smlouvy se prodlužuje o dobu trvání neodvratitelné
události, kterou je vyšší moc, vyšší zásahy, stávky, výluky, přírodní katastrofy, působeni
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přírodních živlů, včetně takové neodvratitelné události u dodavatele prodávajícího, která
znemožňuje splnění celého závazku prodávajícího dodat zboží.

3.6.Kupující nemá zájem na částečném dodání zboží, tedy může odmítnout neúplné plnění
Prodávajícího.

Článek 4.
Kontrola zboží, odpovědnost za vady

4.1.Prodávající poskytuje na zboží i na jeho jednotlivé části (např. hardware, software, LCD
monitory) záruku v délce 36 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.

4.2.prodávající poskytuje kupujícímu záruku, že zboží bude po záruční dobu způsobilé
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti, a že bude mít vlastnosti touto smlouvou sjednané a právními předpisy a
technickými normami požadované.

4.3.Pro oznámení jakékoliv vady na zboží platí, že kupující se zavazuje oznámit vadu
prodávajícímu řádným písemným oznámením (e-mailem na adresu servis@bsspraha.cz
nebo telefonicky na hotline 739572521 nebo datovou schránkou ID= tpnnru7 nebo
formou papírového dokumentu) doručeným prodávajícímu, nestanoví-li servisní smlouva
jinak. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré vady dodaného zboží v
přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 10 dnů od dodání zboží, v případě zjevných vad,
nebo 10 dnů od zjištění vady, v případě skrytých vad. Oznámení vad musí být ve lhůtě
podle předcházející věty prokazatelně odesláno prodávajícímu.

4.4.Lhůta pro řešení kritické vady, způsobující nefunkčnost zařízení, činí 12 hodin od jejího
zjištění prodávajícím. Lhůta pro odstranění ostatních záručních vad činí 48 hodin od
zjištěni vady prodávajícím. Záruční i pozáruční servis dodaného zboží je řešen
samostatnou servisní smlouvou, která je uzavírána současně s touto kupní smlouvou.
Lhůty pro odstranění vad v tomto článku specifikované platí v případě, nestanoví-li
servisní smlouva jinak.

Článek 5.
Odstoupení od smlouvy

5.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:
a) kupující bude v prodlení se zaplacením celkové kupní ceny, včetně příslušné daně z přidané
hodnoty, po dobu alespoň 30 pracovních dnů,
b) kupující bude v prodlení s převzetím zboží po dobu alespoň 10 pracovních dnů,
c) kupující bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv součinnosti podle článku 3 odst. 3.3.
nebo 3.4. této smlouvy po dobu alespoň 10 pracovních dnů,
5.2.Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení
s předáním zboží v termínu dodání a místě dodání po dobu alespoň deseti pracovních dnů.
5.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a smluvní strany jsou
povinny vrátit si na základě této smlouvy poskytnuté plnění. Odstoupení od smlouvy nemá
vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani smluvní pokutu.

6.1. Kupující se v
základě důvodně
ve výši 0,2% (bez

Článek 6.
Smluvní pokuty

případě jeho prodlení se zaplacením celkové kupní ceny, včetně DPH na
a řádně vystavené faktury, zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu
DPH) z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
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6.2. Prodávající se v případě jeho prodlení s dodáním zboží zavazuje zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,2% (bez DPH) z celkové kupní ceny sjednané v článku 2 odst. 2.1.
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží.
6.3. Pokud prodávající nesplní lhůtu pro odstranění vad způsobujících nefůnkčnost systému
nebo i ostatních vad (viz. bod 4.4. této smlouvy - lhůta 12/48 hodin), uhradí Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 300,-- KČ za každou i započatou hodinu prodlení.
6.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada Škody zahrnuje skutečnou Škodu a
ušlý zisk.
6.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek 7.
Závěrečná ujednání

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
zveřejněni v registru smluv provede kupující. Pro účely uveřejňování Smluvní strany
prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu
uveřejnění či poskytnuti. Ujednáni dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné
dodatky k této smlouvě.
7.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou stran.
7.3. V případě, že kterékoli ustanoveni této smlouvy se stane nebo bude shledáno neplatným,
neúčinným, nezákonným či nevynutitelným a lze jej oddělit od ostatních ustanoveni této
smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nadále nedotčena. Smluvní strany se tímto
zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením
platným, účinným, zákonným a vynutitelným tak, aby nahrazené ustanoveni odpovídalo účelu
původnímu ustanovení a této smlouvě, případně zpracují a uzavřou odpovídající novou
platnou smlouvu.
7.4. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustavením § 89a
zákona Č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění takto: Místně příslušným
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla kupujícího.
7.5, Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou
vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
7.6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě
projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy všech
důsledků jejího uzavření. Osoby podepisující za smluvní strany tuto smlouvu prohlašují, že
jsou oprávněny smlouvu jménem smluvní strany uzavřít.

T

Na straně kupujícího:
Mgr.Petr Řezníček, starosta města

V Chrudimi dne ? -8.

wát:,:
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Na straně prodávajícího:
Petr silovský, jednatel

AĹĹ" ŕ'- ĺD^"
V Praze dne

~ 180,00 Praha 8, LibeňC78,1"" '84 001241-8

DI ,C~82Q7611 www.bsspmhacz (DI)
.



Přílohy ke smlouvČ:

Příloha č. 1 - Položková specifikace zboží včetnČ cen

'Základ: Celkem bez DPH

Serverová aplikace SW,
instalovaná ve virtuálním prostředí

V 200 000,00 KČv datacentru zadavatele (až pro
50ks IUD)

Varianta za sklo výlohy

VnitřnIinstalace IUD za sklo levá: 120 000,00 kč

Vnitřní instalace IUD za sklo pravá: 120 000,00 Kč

Designový antivandal ryt monitoru
včetně držáku

Součástí ceny:
Instalace a implementace.
Napojení na vhodné APl rozhraní
spisové služby. Popřípadě vyčítáni
dokumentů z webu.

grafický návrh a polep výlohy

záruční doba 3 roky

Celkem bez DPH 440 000,00 KČ
Celkem včetně DPH 532 400,00 kč
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