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SMLOUVA 
na dodávku 50 ks přenosných tiskár en 

(dále jen "Sm lou va " ) 

Čís lo Smlouvy Prodávajícího Čís l o Smlouvy Kupujícího 

015/15/PP 89/160/2015 

- ... - -- KAST, spol. S r.o. 
_. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

~-- (dále jen "Prodávající" ) (dále jen "Ku pující") 

Se sídlem: Bakalářská 627/19, Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
Praha 10 17004 Praha 7 

Jednající: Zdeněk Nováček Jednající: Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: Jednatel společnosti Funkce: ředitel odboru informatiky 

Kontaktní Ladislav Hej tmánek Kontaktní Bc. Jan Kačírek 
osoby: osoba: 

Funkce: Manažer pro významné Funkce: správce informačních systémů 
zákazníky 

Tel. : +420274002 354 Tel.: 233045208 

Email : hejtmanek@kast.cz Email : jan.kacirek@nku.cz 

IČO : 45307741 I ČO: 49370227 

DiČ: CZ45307741 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná U Městského soudu v Praze, 
v obchodním Oddíl C, vložka 7989 
rejstříku: 

Bank. spojení: Unicredit Bank CZK Bank. spojení: Česká národní banka 
2102972643/2700 30027-001/0710 

(s polečn ě též "Smluvní strany") 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"občanský zákoník" ). 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. a II Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prod lení druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu j sou k tomuto úkonu oprávněny. 

Preambule 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona. Pokud se 
dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok 
a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Nejedná se 
o zadávací řízení dle zákona. 

výzva obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky u chazečem, včetně přesného 

vymezení rozsahu požadovaného plněni. Výzva dále definuje pravidla pro vypracování nabídky. 
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I. účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajistit dodání 50 ks přenosných tiskáren s poskytnutím záruky na dobu 3 let. 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je: 

a) dodání 50 ks přenosných tiskáren, včetně startovacích náplní a baterie (dále jen "tiskárna "), 

b) poskytnutí záruky na dobu 3 let, dle podm ínek Kupujícího. 

III. M ísto pln ěn í 

(1) Místem p l nění je sídlo Kupujícího, Jankovcova 1518/2, 17004 Praha. 
" 

IV. Platební a cenové podmínky 

(1) Celková cena za předmět plnění je 395 '000,- Kč bez DPH, tj. 477 950,- Kč včetně DPH . 

(2) Cena za dodání 50 ks přenosných t iskáren činí 300 000,- Kč bez DPH, tj. 363 000,- Kč s DPH. Platba 

se uskuteční po předání na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu . 

Prodávající uvede na faktuře kromě celkové ceny dodávky všech přenosných tiskáren i cenu za 1 

ks tiskárny. 

(3) Cena za poskytnutí záruky po dobu tří (3) let činí 95000,- Kč bez DPH, tj. 114950,- Kč s DPH. Platba 

se uskuteční po předání dodávky na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího 

protokolu. 

(4) Kupující neposkytuje zálohu na úhradu ceny za předmět plnění. 

(5) Cena za předmět plnění může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících 

se daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu, v jakém dojde ke změně daně z přidané hodnoty. 

(6) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti a náležitosti stanovené 

právními předpisy, je Kupující oprávněn jej vrátit se zdůvodněním Prodávajícímu k doplnění. 

V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a lhůta splatnosti začne plynout až 

dnem doručení daňového dokladu obsahujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Objednateli. 

(7) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 15 kalendářních dní od jejich doručení 

Kupujícímu, faktura bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve 

prospěch ú čtu Prodávajícího. 

(8) Úrok z prod lení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran S úhradou peněžité částky bude ve 

výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

(9) Celková cena za předmět Smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Prodávajícího a je ze strany Prodávajícího 

nepřekročitelná. 

V. Podmínky záruky 

(1) Záruka je poskytována po dobu 36 měsíců za následujících podmínek: 

Záruka se vztahuje na nefunkčnosti a poruchy všech komponent s výjimkou spotřebního 

materiálu. 

Záruka počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu o převzetí tiskáren. 
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Opravy budou prováděny do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení poruchy pod smluvní 

pokutou 500 Kč za každý den prod lení a za každý př ípad. Úhradou sankce se Prodávající 

nezbavuje odpovědnosti za škodu vzniklou Kupujícímu tímto prodlením. 

Hlášení o poruchách bude přijímáno na e-mailové adrese servis@kast.cz každý den od 7:00 do 

16:00 hodin. 

Pokud dojde do 3 měsíců od převzetí t iskáren ke zji štění vady či nefunkčnosti, dojde k výměně 

za bezvadný a funkční kus. 

Převzet í tiskáren k opravě bude probíhat v sídle Kupujícího, Jankovcova 1518/2, Praha 7. 

Oprava výměnou za stejný p řípadně jiný model, který splňuje technické požadavky Kupujícího, 

je přípustná. 

Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výši kupní ceny. 

(2) Prodávající neodpovídá za vady tiskáren, které vznikly používáním Kupujícího či třetími osobami 

v rozporu s návodem, nebo pokud byla va da způsobena neodborným zásahem či mechanickým 

poškozením způsob~~ým Kupujícím nebo třetí osobou. 
\' .. .. 

(3) Prodávající provede nápravu vady vzniklé podle bodu 2) s tím, že: 

a) náprava bude provedena Prodávajícím za úplatu na zák l adě cenové nabídky Kupujícímu, 

b) na termínech se obě Smluvní strany dohodnou, 

c) je vyloučena smluvní pokuta podle č l ánku Vll 1., bod 1), písm . bl. 

Vl. Všeobecné dodací podminky 

(1) Dodávka tiskáren bude předána Kupujícímu na základě podepsaného předávacího protokolu, 

jehož přílohou bude dodací list a seznam výrobních čísel tiskáren. 

(2) Kupující se zavazuje převzít předmět Smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky stanovené 

touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

(3) Kupující nabývá vlastnické právo podpisem dodacích li stů. 

(4) Ve smyslu environmentálních požadavků dle usnesení Vlády České republiky Č . 465 ze dne 

14. července 2010 se Prodávající zavazuje k zajištění technické podpory po uplynutí záruční doby 

a to minimálně dva (2) roky od jejího skončení a zajištěn í sběru a likvidace použitých zařízení, a to 

nejen poptávaných zařízení, ale i těch, které jsou touto veřejnou zakázkou nahrazovány. 

(5) Ve smyslu environmentálních požadavků dle usnesení Vlády České republiky Č. 465 ze dne 

14. července 2010 se Prodávající zaručuje za dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně t ří (3) 

let od okamžiku zastavení výroby. 

Vll . Mlčenlivost 

(1) Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčen l ivost o všech datech získaných nebo 

přístupných při plnění před mětu Smlouvy, zejména o osobních údajích osob č i nných u Kupujícího, 

o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Kupujícího, a to až do doby, kdy se 

předmětné informace stanou obecně známými za předpo kladu, že se tak nestane porušením 

povinnosti mlčenl ivosti dle tohoto článku. Prodávající předem zaváže k mlčenlivosti všechny své 

pracovn íky i další osoby, u kte rých lze předpok ládat, že mohou v souvislosti s plněním předmětu 

Smlouvy přijít do styku s osobními údaji a bezpečnostními opatřeními Kupujícího . 

(2) Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu či třetí straně , kterou porušením povinnosti 
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m lčenlivosti poškodí, veškerou újmu t ímto porušením způsobenou. Povinnosti Prodávajícího 

vyplývající z ustanovení př ís lušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 

ustanoveními této Smlouvy dotčeny. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-Ii Smluvní strana povinna předmětnou 

informaci sd ěli t na základě zákonem stanovené povinnosti . 

(4) Za důvěrnou informaci ani za obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména 

rozsah plnění a cena. 

VIII. Smluvní pokuty 

(1) Pro případ vadného plněn í ze strany Prodávajícího se Smluvní strany dohodly na těchto smluvních 

pokutách: 

a) v případě prodlení s dodávkou předmětu Smlouvy je povinen poskytnout Prodávající 

slevu 0,05 % z celkové ceny předmětu Smlouvy za každý započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s opravou je povinen 'prodáv.~j(ci, uhradit sfT!luvní.f>okutu Kupujícímu 
_. ",,!C" .. ~_ .•. ~ -

ve výši 500 Kč za každý den prodlení a za každý případ. 

(2) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na účet oprávněné 

Smluvní strany uvedené v písemné výzvě. 

(3) Prodávaj ící odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této Smlouvy, 

opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním sm luvní činnosti, v plné výši. 

(4) Náhrada škody se bude řídit občanským zákoníkem, pokud není jinak stanoveno zvláštním 

právním předpisem. 

IX. Náhrada škody 

(1) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

p řed pis ů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsil í 

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

(2) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-Ii j í v jej ich splnění nějaká 

z překážek, vylučující povinnost k ú hrad ě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

(3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzn iklé 

okolnosti vyl učující odpovědnost bránící řádnému plně n í této Smlouvy. 

(4) Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způ sobenou činností příslušné Smluvní 

stran y a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku . 

X. Doba trvání Smlouvy a jej í ukončení 

(1) Tato Sm louva se uzavírá na dobu určitou 3 let. 

(2) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvod ů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem. 

Za podstatné porušen í smluvních povinností Prodávajícím se mj . považuje prodlení Prodávajícího 

s plněním dle této Smlouvy, kdy toto porušení nebude odstraněno ani do 15 kalendářních dnů po 

doručení písemné výzvy Kupujícího. 

(3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, 

poku d v oznámení není uvedena lh ůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. 
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(4) Odstoupením od této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této Smlouvy, která 

se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na 

zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů. 

XI. Závěrečná ujednání 

(1 ) Odstoupení od Smlouvy se řídí ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku. 

(2 ) Prodávající prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění a je schopen tento předmět 

plnění dodat. 

(3) Prodávající prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (potřebná) 

oprávnění. 

(4) Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

(5) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 

(6) Tato Smlouva je 'vyhotovena v'čl!'skéh1 jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny 

spory mezi Smluvními stranami "vi~'fklé ' z pr~0ních vztahů založených touto Smlouvou nebo 

v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, 

případně bude řešení sporů podléhat jurisdikci soudů České republiky. 

(7) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Kupujícím v zadávací dokumentaci, 

nabídka Prodávajícího a občanský zákoník, a to v tomto pořadí. 

(8) Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné s p rávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolu působit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

(9) P řípadná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy. 

(10) Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že Kupující v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. . 

(11) Sm luvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této Smlouvě za obchodní tajemstv í ve smyslu 

ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve Smlouvě neoznačí za důvěrné ve smyslu 

ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku, zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je 

nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro potřeby své nebo jiného bez předchozího písemného 

souhlasu druhé Smluvní strany. 

(12 ) Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že Kupující v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem , umožňující nepřetržitý přístup. 

(13) Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 

jedno (1) vyhotoven í a Kupující dvě (2). 

(14) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

dohody o celém obsahu této Smlouvy připojují své podpisy. 
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V Praze dne 16. 12.2015 

\ 

Česká' republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Mgr. Zdeněk Šír 

ředitel odboru informatiky 

V Praze dne 16. 12. 2015 

Nejvyšší kuntrolní lIi'ad 
Jankovcova 2 
170 04 Praha 7 
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