
Smlouva na dodávku mtf . stroje včetně zajiš tění kompletního servisu mtf . strojů 
v kopírovacím centru 

uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občansky zákoník 

Smluvní strany 

I Prodávající I Kupující 

Č. smlouvy 
1141/11151/1plpI I I 

C. smlouvy 
17 16 1/ 11 I s l oll 12 10 11 15 

KAST, spol. s r.o. Ceská republika - Nejvyšší kontrolní ú řad 

Se sídlem Baka lářská 627/19, Praha 10 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
PSC 10800 PSC 17004 

Zdeněk Nováček 
Zastoupena PhDr. Radek Haubert 

Zastoupena 
Funkce Jednatel Funkce vrchní ředitel správní sekce 
IC 45307741 IC 49370227 
Dle CZ45307741 DL~ není plátce DPH 
Zapsaná U Městského soudu v Praze, 
vOR oddíl C, vložka 7989 
Kontaklní Ladislav Hejtmánek 

Kontaktní 
Šárka Nováková 

osoba/y osoba/y 
Funkce Zástupce pro významné Funkce relerent 

zákazníky 
Te l. 274002354 Tel. 233045 104 
E·mail obchod@kast.cz E-mail sarka.novakova@nku.cz 
Bank. spojen í 2102972643/2700 Bank. spojení 3002700110710 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

1) Obecná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na zák ladě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
"Dodávka mU. stroje včetně zajištění kompletního servisu mtl. st rojů v kopírovacím centru " 
zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržiště Tendermarket. 

2) Předmět a účel smlouvy 

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 1 ks multifunkčního kopírovacího stroje XEROX 7970 
dle specifikace, která tvoří příloh u této smlouvy, včetně dopravy, instalace, uvedeni do provozu, 
zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce 
(dále též "zboží") a poskytování kompletního servisu dvou kusů multifunkčních kopírovacích , 
kterými jsou XEROX 7S45 s příslušenstvím a XEROX 7970 s příslušenstvím (dále jen "multifunkční 

stroje") za účelem zajištění plné provozuschopnosti a spolehlivé funkčnosti multifunkčních strojů po 
celou dobu trvání této smlouvy. Prodávající se zavazuje servis poskytovat řádně , včas, s náležitou 
odbornou péčí a na svůj náklad a nebezpečí. 

3) Dodávka multifunkčního kopírovacího stroje 

3. 1. Místem pl nění pro dodávku je síd lo kupujícího. 

3.2. Termín pro dodání zboží podle této smlouvy je stanoven nejpozději do 15. prosince 2015. 
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3.3. Kupní cena 

3.3. 1. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

3.3.2. Kupní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná obsahující všechny náklady 
prodávajícího vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání 
záručního listu , prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce a recyk lační poplatky 
činí : 

149 900,00 Kč bez DPH 
31 479,00 DPH 21 % 
181 379,00 včetně DPH 

3.4. Platební podmínky 

3.4. 1. Kupní cena za předmět p lnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky 
zboží včetně dopravy, instalace , uvedení do provozu , zaškolení obsluhy, předání záručn ího 
listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného 
daňového dokladu - laktury, jejíž přílohou musí být dodací list potvrzený přebírající osobou 
kupujícího. 

3.4.2. Vystavená laktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy a dále též číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví). 

3.4.3. Doba splatnosti faktury je stanovena na 15 ka lendářních dnů ode dne jejího doručení 

kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího uvedeného na f aktuře . V případě obdržení faktury po 18. 12. 2015 
se splatnost prodlužuje na 90 dní s právem kupujícího uhradit kupní cenu po částech. 

3.4.4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha , je kupující oprávněn 

fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystaveni. V takovém 
případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

3.5. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva 

3.5. 1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží 
způsobem podle této smlouvy. 

3.5.2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží způsobem podle této smlouvy. 

3.6. Záruka za jakost a sankce 

3.6. 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měs íců od dodání 
zboží způsobem pod le této smlouvy. 

3.6.2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu na dispečink servisu servis @kast.cz nebo doru čením poštou na adresu 
prodávajícího. 

3.6.3. V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při 

up l atnění vady právo určit , který ze zákonných nároků z vad zboží uplatn i. 

3.6.4. Vady reklamované za trván í záruční doby odstran í prodávající zdarma v době dohodnuté 
smluvními stranami nebo stanovené kupujícím. Kupující stanoví dobu pro odstranění vady 
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s oh ledem na charakter závady a s ohledem na své provozn í potřeby. V případě, že prodávající 
nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními stranami 
nebo stanovené kupujícím , je kupující oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou 

osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky. 

3.6.5. Pro případ prodlen í s dodávkou zboží ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu 
z kupní ceny ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4) Poskytování kompletního servisu 

4.1. Servis zahrnuje tyto činnosti : 

4.1.1 Provádě ní pravidelné údržby v rozsahu a četnosti předepsané výrobcem multifunkčních strojů 
včetně čištění , seřizování , kalibrace. 

4.1.2 Provádění oprava běžné údržby. 

4.1.3 Dodávky a výměnu/montáž náhradních dílů včetně dodávky a výměny spotřebn ího materiálu , 
tonerů , zásobníků tone r ů, odpadních nádob a spon. Dodávky a doplnění kancelářského papíru 
si kupující zajišťuje sám. 

4.1.4 Pohotovostní službu pro rychlé servisní zásahy umožňující , aby v případě nahlášení závady 
prodávající obnovil provozuschopnost a funkčnost multifunkčního stroje nejpozději následující 
pracovní den, pokud bude závada kupujícím oznámena nejpozději v 16:00 hodin. Výjimkou je 
závada takového charakteru, kdy nelze spraved li vě požadovat odstranění závady v této lh ůtě. 

4.1.5 Poskytnutí náhradního multifunkčního stroje obdobných parametrů po dobu než bude závada 
odstraněna v případě odstavení multifunkčního stroje na dobu delší než dva pracovní dny od 
zahájení servisního zásahu, s tím , že se instalace náhradního multifunkčního stroje us kuteční 
třetí pracovní den po zahájení servisního zásahu, nebude-Ii dohodnuto jinak. 

4.2. Specifikace multifunkčních strojů: 

• specifikace multifunkčního stroje XEROX WC 7845 s př ís lu šenstvím : 

Oboustranný podavač dokumentů , automatický třídič dokumentů, sešívací finišer, děrovací 
modul , podpora SAFE Q 

• specifikace multifunkčního stroje XEROX WC 7970 s příslušenstvím: 
Oboustranný podavač dokumentů , automatický třídič dokumentů , sešívací finišer, děrovací 
modul , podpora SAFE Q 

4.3. Místem plnění je kopírovací centrum v síd le kupujícího. 
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4.4. Trvání smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu u rči tou v délce 60 měsíců počínaje dnem podpisu této smlouvy 
smluvními stranami. Smlouva bude u končena v p řípadě dosažení počtu 1.400 tis. kopií A4 
v celkovém součtu na obou mu ltifunkčn ích strojích nebo vyče rpán ím částky 1.999.999,- Kč bez 
DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

4.5. Doba a termíny plnění smlouvy 
4.5.1 Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícím u servis multifunkčn ích st roj ů po celou dobu trvání 

této smlouvy, a to v pracovních dnech vždy od 8:00 do 16:00 hod. 
4.5.2 Termíny pro servisní činnost vycházející z i nterva lů předepsaných výrobcem mult i f u nkčních 

st rojů sleduje prodávající samostatně a vždy vyzve prokazate lně p ísemně (e-mail , fax, dopis) 
kupujícího k součinnos ti k proveden í servisní činnos ti. Kontaktní osoba kupujícího projedná 
s kontaktní osobou prodávajícího term ín provedení servisní či nnost i. 

4.5.3 Intervaly servisní údržby nastavené v m ult ifu n kčních strojích sleduje kupující a pod le chybových 
hlášení (zpráva automaticky se objevující vždy na displeji mult ifunkčního stroje a současně v 
počítači kontaktn ích osob kupujícího) nahlašuje kupující závady podle následujícího odst. 4.5.4. 

4.5.4 Prodávající drží pohotovostní službu tak, aby v případě nahlášení závady kupujícím obnovil 
provozuschopnost a funkčnost mult ifunkčního stroje nej později nás ledující pracovní den, pokud 
bude závada kupujícím nahlášena n ejpozděj i v 16:00 hod. Výj imkou je závada takového 
charakteru , kdy nelze spraved l ivě požadovat odstraněn í závady v této lh ů tě. 

4.5.5 V p řípadě odstavení multif unkčn ího stroje na dobu delší než dva pracovní dny od zahájení 
servisního zásahu prodávající poskytne kupujícímu náhradní m u ltifunkčn í stroj obdobných 
parametrů po dobu, než bude závada odstraněna , s tím , že instalaci náhradního multifunkčního 
stroje provede nejpozděj i třetí pracovní den od zahájení servisního zásahu, nebude-Ii 
dohodnuto jinak. 

4.6. Hlášení závad 
4.6. 1 Kupující nahlašuje závady na e-mailovou adresu prodávajíc ího . dispečin k servisu 

servis@kast.cz popř. na telefonní čís lo prodávajícího 274 002 222, 274 002 223. 

4.6.2 V nahlášení závady musí být závada popsána nebo musí být uvedeno, jak se projevuje. 

4.6.3 Kontaktní osobou kupujícího, op rávněno u k nahlašování závad je Šárka Nováková, 
tel. 233045 104, e·mail: sarka.novakova@ nku.cz. O změnách oprávně ných osob bude 
prodávající inform ován zasláním e-mailové zprávy na dispeči nk. 

4.6.4 Kontaktní osobou/osobami prodávajícího, odpovědnou/odpovědnými za převzetí hlášení 
je/jsou: Blanka Voňavková, Zita Krajová. 

4.7. Servisní protokol 
Provedení servisní či n nosti se potvrzuje servisním protokolem, který je servisní technik 
prodávajícího povinen vyplnit po skončení p řís l ušné servisní činnosti . Servisní protokol 
podepisují servisní technik prodávajícího a kontaktní osoba kupujícího. Originál servisního 
protokolu zůstává kupujícímu a kopie prodávajícímu. 

4.8. Cena za servis 
4.8. 1 Podle dohody smluvních st ran je cena za servis mult ifun kčních st roj ů stanovena: 

a) cenou za jednu kopii/výtisk, tj . jednu stranu kance lářského tisku černobílého ve výši 0,16 Kč 
bez DPH , ve výši 0,19 Kč včetně DPH, p řičemž : 

• cena za jednu če rnob ílou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozlišení ve likosti 
stran, tzn., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku, 
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• cena za jednu černob ílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné 
poskytování servisu pod le této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních 
techniků poskytovatele do a z místa pln ění a času stráveného na cestě , 

• cena za jednu černobílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního 
materiálu, a to tonerů , zásobn íků tonerů , odpadních nádob, čist ičů přenosového pásu, spon 
atd. (za spotřebn í materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zajišťuje sám), 

• cena za jednu černob ílou kopii/výtisk je stanovena ve stejné výši pro oba multifunkční stroje 
po celou dobu trvání této smlouvy. 

b) cenou za jednu kopii/výtisk , tj. jednu stranu kancelářského tisku barevného ve výši 0,85 Kč 
bez DPH , ve výši 1,03 Kč včetně DPH, přičemž: 

• cena za jednu barevnou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozli šení velikosti 
stran, tzn ., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku, 

• cena za jednu barevnou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné 

poskytování servisu podle této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních 
techniků poskytovatele do a z místa plnění a času stráveného na cestě , 

• cena za jednu barevnou kopii/výt isk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního 

materiálu , a to tonerů, zásobník ů tonerů, odpadních nádob, čističů přenosového pásu, spon 
atd. (za spotřebn í materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zaji šťuje sám). 

• cena za jednu barevnou kopii/výtisk če rnobílou je stanovena ve stejné výši pro oba 
multifunkční stroje, po celou dobu trvání této smlouvy. 

4.8.2 Veškeré ceny za kopie/výtisky budou stanoveny bez omezení pokrytí jedné strany 
kancelářského tisku če rnob í l ého či barevného tonerem jako konečné , jakékoliv navýšení ceny 
za "nad pokrytí" nebo za jiné služby spojené se servisem multifunkčních st rojů není přípustné. 

4.8.3 Cena za kopii/výtisk může být měněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících 
se DPH. 

4.9. Platební podmínky 
4.9.1 Cena za servis bude prodávajícímu kupujícím hrazena měs íčně na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného prodávajícím vždy za předcházejíc í kalendářní měsíc podle skutečného 

počtu kopií/výtisků, a to podle odečtu stavu počítadla každého multifunkčního stroje s tím, že 
fakturu prodávající doručí kupujícímu vždy nejpozději do dvacátého dne probíhajícího 
kalendářního měs íce. Odečty počítade l provádí kupuj ící k poslednímu pracovnímu dni každého 
měsíce. Odečty počítadel je kupující povinen poskytnout prodávajícímu vždy nejpozději d010 
dne následujícího měs íce. 

4.9.2 Faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího a náležitosti stanovené právními předpisy. 
Přílohou faktury musí být kopie servisního protokolu, viz čl. 4.7. této smlouvy. V případě , že 
faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-Ii obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná př íl oha, je kupující oprávněn fakturu vrátit 
se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lh ůta 

splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny 
správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu. 

4.9.3 Sp latnost faktury se sjednává na 15 ka lendářních d nů ode dne doručení faktury kupujícímu. 
Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího. 
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4.10. Sankce 
4.10.1 Pro případ prod lení prodávajícího se spl něn ím smluvního závazku v term ínu podle čl. 4 této 

smlouvy, se sjednává sleva z ceny ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za 
poslední měsíc , a to za každý i započatý den a případ prodlení se spln ěním smluvního 
závazku. 

4. 10.2 Pro případ prod lení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351 /2013 Sb. 

4.11. Záruka za jakost 
4.11.1 Prodávající odpovídá za spolehlivost a provozuschopnost servisovaných multifunkčních strojů 
po celou dobu trvání této smlouvy. 

4.11.2 Prodávající odpovídá za řádné a včasn é plnění povinností z této smlouvy. 

4.11.3 Prodávající poskytuje na provedené opravy a odstranění závad záruku za jakost v záruční 
době v délce jednoho měs íce od provedení servisního zásahu. 

4.1 1.4 Záruka za jakost se nevztahuje na: 
používání multifunkčních st rojů v příkrém rozporu s návodem k obsluze, 
závady způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, 
úmyslné poškození (vandalismus). 

4.12. Odstoupení od smlouvy 
4.12.1 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech. 

4.12.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží překračující 
14 dní a dále pokud bude při předání zji štěno, že zboží nesp lňuje technické parametry zadání. 

4.12.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodání zboží 
přek račujíc í 14 dní. 

4.12.4 Kupující je op rávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kterým se rozumí opakované (nejméně 3x) nedodržení termínů 

sjednaných pro poskytování servisních činností podle čl. 4 této smlouvy z důvodů ležících na 
straně prodávajícího. 

4.12.5 Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ nedostatečné kvality kop i í/výt i sků 

neodpovídající běžnému standardu , která bude 2x reklamována a opětovně se projeví v době 
kratší než jeden měs íc od provedení posledního servisního zásahu na odstranění tohoto 
nedostatku. 

4.12.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky 
delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu. 

4. 12.7 Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat. 
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4.12.8 Odstoupením od smlouvy smlouva zaníká dnem doručen í písemného projevu vů le odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní st raně. 

5) Právní režim a řešen í sporů 

5. 1. Právní vztahy touto smlouvou výs lovně neupravené se ř íd í př i slušným ustanovením českých 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

5.2. Veškeré spory budou smluvní strany řešit p ředevším spo lečným jednáním s cí lem dosáhnout 
urovnání smírnou cestou. 

5.3. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soud ně. 

5.4. Smluvní strany se shodly, že mistně p řís l ušným soudem v prvním slupni je soud v Praze. 

6) Závěrečná ustanovení 

Prodávající proh lašuje, že výs lovně souhlasí se zveřej něním této smlouvy včetně jejích př íloh a jejích 
případ ných dodatk ů na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profi lu kupujícího. 

6. 1. Právní vztahy touto smlouvou výs lovně neupravené se říd í p řís lušným i ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a jeho § 2586 a násl. . 

6.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky této smlouvy podepsanými oběma 

smluvními stranami, s výjimkou případů výs lovn ě uvedených v této s mlouvě. 

6.3. Změnu kontakln ích osob či kontaklních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně p ísemně 
oznámil. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden 
prodávající. 

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Příloha: specifikace multifunkčn ího kopírovacího stroje XEROX 7970 s př ís luše nstvím 

V Praze dne 24 -11- 201S 

kupující 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správn í sekce 
ČR -Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Praze dne H ." . 2015 

prodavajlcl 

Zdeněk Nováček 
Jednatel společnos li 

KAST, spol. s r.o. 



Příloha ke smlouvě č. NKU 76/180/2015 

Specifikace multifunkčního stroje XEROX 7970 s příslu šenstvím 

Název parametru Hodnota parametru 

Gramáž papíru ze zásobníku 60 g/m2 

Gramáž papíru pro oboustranný tisk/kopírování 300 g/m2 

Rychlost kopírování/ Barevné kopírování/skenování 70 str/ min 

Rychlost kopírování /Černobílé kopírování/skenování 70 str/ min 

Rozlišení kop írování 600x600 DPI 

Rozli šení t isku 1200x2400 DPI 

Paměť 3 GB 

Zásobník na papíry / Kapacita zásobníku 3140 listů 

Počet zásobníků 4 

Oboustranný podavač dokumentů Ano 

Oboustranné kopírování Ano 

Oboustranný tisk Ano 

El ektronické třídění Ano 

Elektronické tříd ění se sešívá ním Ano 

Počet pozic při sešívání sedlové a brožura 

Boční (ru č ní) podavač papíru Ano 

Automatický prů běž ný způsob zpracování Ano 

Barevné skenování Ano 

Skenování do emailu Ano 

Skenování / Formát zá zn amu PDF; TIFF; JPG (J PEG) 

Rychlost skenování 80 str/min 

Možnost sítového tisku / Podporovaný operační systém Microsoft, MAC OS, LINU X 

Možnost s íťového tiskujTiskový jazyk PostScript 3, PCL5e, PCL6 

Technologie tisku LED 

Formát tisku A5 až SRA 3 

Duplex Ano 

Oboustranný j ednoprůchodový podavač originálu 130 li s t ů 

Pevný disk 160 GB 

Dotykový barevný displej v ČJ Ano 

Děrovací modul Ano 

Podpora SAFE Q Ano 

Sešívací finiše r se sedlovým šitím a brožován ím Ano 

~~'-~C~2Z~~ 
Zdeněk Nováček 

Jednatel společnosti 

KAST, spol. s r.o. 

1 

., 


