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KUPNÍSMLOUVA
č.2017066053
1. Smluvní strany
1.1
Prodávající: OFFICE-CENTRUM, s.r.o.

Českobrodská 53 , Praha 9, 190 11
zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem Liškou
|Č:27143562, DIČ: 0227143562

Bankovní svarem: _
1.2

Kupujicí:

Městská část Praha-Libuš
. Se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ“ 00231142, DEC: 0200231142
Bankovní spojení:
na straně jedné (da é jen pronajrma e

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka těchto zařízení: 2 ks multifunkčních zařízení
Na základě prodejní nabídky ze dne 31.05.2017, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v tomto článku a po uhrazení
celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní

cenu. za podmínek ve smlouvě stanovených.Součástí předmětu plnění podle této smlouvy je
vlastní dodání věci (zařízení), její instalace a uvedení do provozu, nezbytné zaškolení obsluhy a
průvodní dokument-ace včetně návodu k obsluze v českém jazyce, záruční list, předávací protokol
a ES prohlášení o shodě. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným porušením smlouvy, které

umožňuje odstoupení od smlouvy.
3. Cena za předmět smlouvy

'

141916,— Kč bez DPH 21%
K cené bude připočtena DPH 21%.: 29 802,36,- Kč

171 718,36,- Kč včetně DPH 21%
4. Místo plnění
Místem plnění zakázky je Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha—Libuš
5. Dodací podmínky
Termín dodání je 5 — 7 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
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Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zařízení, a to nejpozdéji 48
hodin před realizací vlastní dodávky, na mail: —
Kupujici je povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.
Prodávající se zavazuje instalovat zboží v místě dodávky uvedeném v bodu 4 a zaškolit obsluhu.
Současně se zbožím bude dodána technická dokumentace (návod k obsluze

v českém jazyce, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě).
Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně faktur
uvádět číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.
6. Platební podminky
Podmínkou pro vystavení daňového dokladu — faktury je oboustranně podepsaný předávací
protokol. Podmínkou pro potvrzení tohoto protokolu kupujícím je uvedení věci nebo zařízení do
provozu v bezporuchovém chodu, zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace. Daňový
doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu. Splatnost
daňového dokladu bude stanovena do 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení. Prodávající
se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat náležitostí, které jsou
stanoveny obecně závaznými předpisy.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodleni
Smluvnimi stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující vprodlení se svým peněžitým
závazkem podle této smlouvy, jerprodávajíci oprávněn požadovat úrok zprodlení ve výši

0,05%(pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené poruše
Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody

smluvní povinnosti.

8. Záruční a reklamační podminky
Prodávající poskytne kupujícímu na zboží dvouletou záruční dobu počínající běžet dnem. podpisu
předávacího protokolu oběma stranami. Záruka se nevztahuje na díly podléhající vysokému stupni
opotřebení. Po dobu záruční doby nejsou dotčeny ostatní nároky kupujícího vyplývající z vad

zboží podle § 2106 a násl. Občanského zákoníku
Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobená neoprávněnou manipulací, úmyslným nebo
neúmyslným poškozením, neodbornou manipulací nebo nesprávným používáním předmětu
smlouvy.
_

Prodávající se zavazuje zajistit náhradní dily na dodané zařízení nejméně po
ukončení výroby předmětu plnění.

dobu 10 let od

V rámci pozáručního servisu se prodávající zavazuje účtovat cenu za servis ve výši 490,- Kč bez
DPH za každou započatou hodinu servisu. Maximální hodnota dopravného v rámci provádění
pozáručního servisu musí být 9,— Kč bez DPH za km (účtuje se pouze cesta na místo servisu,
nikoliv cesta zpátky).
Servisní údržba zahrnuje servisní zásah do 5 pracovních dnů od nahlášení na helpdesk
prodávajícího: helpdesk, tel: +420 281 930 288, e-mailový kontakt: helpdesk©offíce-centrum.cz.
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9. Zánik smlouvy v důsledku prodlení
Nedodá-Ii prodávající zboží v terminu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem v
souladu 5 § 1980 občanského zákoníku k zániku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující
od smlouvy odstoupil.
10. Ostatní ujednání

Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druh smluvní
strany převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě
této smlouvy.
Smluvní

strana

je

pohledávky za druhou
předchozího písemného

povinna

zaplatit

smluvní

pokutu

v případě

zastavení

smluvní stranou, vzniklou na základě této smlouvy
souhlasu druhé smluvní strany kupujícího, a to ve

bez
výši

10 % z nomjnální výše zastavené pohledávky.
Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody
smluvních stran.
Smluvní strany jsou povinny oznámit ukončení registrace k DPH v EU.

11. Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.
Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení
smlouvy.
Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
. Smluvní strany se dohodly že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák“ č
106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha— Libuš
'

V Praze dne: 8.6.2017

V Praze

dne:

7% (TŽ [ﬂy/V—

Prodávající: OFFICEICENTRUM, s.r.o.

Kupujícího: Městská část Praha-Libuš

Liška Tomáš, jednatel společnosti
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