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KUPNí SMLOUVA 
na dodávku tří kusů přepínačů 

(dále jen "Smlouva") 

Číslo Smlouvy Prodávajícího Číslo Smlouvy Kupujícího 

NKÚ00088 88/160/2015 

Simac Technik ČR, a.s. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "Prodávající") (dále jen "Kupující") 

Se sidlem: Radlická 740/113c 15800 Praha 5 Se síd lem: Jankovcova 2, 
17004 Praha 7 

Jednající: Ing. Dušan Bruoth a Jednající: Mgr. Zdeněk Šír 
Ing. Jaroslav Štefl 

Funkce: předseda a člen představenstva Funkce: ředitel odboru informatiky 

Kontaktní Martina Jílková Kontaktní RNDr. Martin Kovář 
osoby: osoba: 
Funkce: Key Account Manager Funkce: správce informačních systémů 

Tel.: 283061281 Tel. : 233045210 
Email : martina.jilkova@simac.cz Email: martin.kovar@nku.cz 
IČO: 63079496 IČO: 49370227 

DiČ: CZ63079496 DiČ : není plátce DPH 
Zapsaná Městského soudu v Praze, 
v obchodním spisová značka B.3190 
rejstříku: 

Bank. spojení: Československá obchodní banka, Bank. spojení: Česká národní banka 
a.s. 30027-001/0710 
8010-0616133653/0300 

(společně též "Smluvní strany") 

Sm luvní 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 sou ladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. 

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

I. Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajistit dodání tří kusů přepínače Cisco Catalyst 3750-X (dále jen "zboží") se 

standardní zárukou poskytovanou výrobcem v na dobu 1 roku. 
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II. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je: 

a) dodání tří kusů přepínače Cisco Catalyst 37S0·X v provedení se 48 ethernet porty (bez standardu 

PoE), bez modulu Network/ uplink a s interním software (Cisco 105) obsahujícím rozšířené prvky 

pro IP komunikaci ("IPbase"). 

b) poskytnutí standardní zá ruky poskytovanou výrobcem na dobu 1 roku za podmínek stanovených 

v čl. V. 

III. Místo plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Kupujícího, Jankovcova 1518/2, 17004 Praha . 

IV. Platební a cenové podmínky 

(1) Celková cena za předmět plně ní je 588 746,41 Kč bez DPH, tj . 712 383,21 Kč včetně DPH . 

(2) Kupující neposkytuje zá lohu na úhradu ceny za předmět plnění. 

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

daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsa hu, v jakém dojde ke změně daně z přidan é hodnoty. 

(4) V případ ě, že d aňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti a náležitosti stanovené právními 

předpisy, je Kupující oprávněn j ej vrátit se zdůvodněním Prodávajícímu k d oplně ní. V takovém 

případě se daňový doklad považuje za nedoručený a lh ůta splatnosti začne plynout až dnem 

doru če ní daňového dokladu obsahujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Kupujícímu. 

(5) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 15 ka lendářních dní od jejich doručení 

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

prospěch účtu Prodávajícího. 

(6) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

(7) Celková cena za předmět smlouvy se dohodou smluvních st ran 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 12 měsíců za následujících podmínek: 

Záruka se vztahuje na nefunkčnosti a poruchy všech komponent. 

Záruka počíná běžet ode dne převzetí zboží. 

Odstra n ění závady HW formou výměny vadného dílu za nový v režimu Next Business Day 

(následující pracovní den), speciální technická podpora pomocí Cisco Technica l Assista nce 

Center (TAC), přístup k on·line technickým dokumentacím na strá nkách Cisco Support and 

Documentation, nejnovější SW verze. 

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

17:00 hodin. 

Převzetí zboží k opravě bude probíhat v sídle Kupujícího, Jankovcova 2, Praha 7. Tyto skutečnost i 

jsou zo hledněny ve výši kupní ceny. 

(2) Jakost při převzetí zboží se řídí dle § 2161 občanského zákoníku. 

(3) Práva z vadného plnění se řídí ustanovením 2165 občanského zákoníku. 
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(4) Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly používáním Kupujícího či třetími osobami v 

rozporu s návodem, nebo pokud byla vada způsobena neodborným zásahem či mechanickým 

poškozením způsobeným Kupujícím nebo třetí osobou. 

(5) Prodávající provede nápravu vady vzniklé podle bodu 4) s tím, že: 

a) náprava bude provedena Prodávajícím za úplatu na základ ě cenové nabídky Kupujícímu, 
b) na termínech se obě Smluvní strany dohodnou, 
c) je vyloučena smluvní pokuta podle článku VIII., bod 1), písm. bl. 

VI. Všeobecné dodací podmínky 

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

přílohou bude dodací list a seznam výrobních číse l zboží. 

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

touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

(3) Kupující nabývá vlastnické právo podpisem dodacích listů. 

VII. Mlčenlivost 

(1) Prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných 

při plnění předmětu Smlouvy, zejména o osobních údajích osob činných u Kupujícího, 

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

informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 

mlčenlivosti dle tohoto článku. Prodávající předem zaváže k mlčenlivosti všechny své pracovníky 

i další osoby, u kterých lze předpokládat, 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 mlčenlivosti 

poškodí, veškerou újmu tímto porušením z působenou. Povinnosti Prodávajícího vyplývající 

z ustanovení příslušných 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 sdě lit na zák ladě 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 plnění ze strany Prodávajícího se Smluvní strany dohodly na těchto smluvních 

pokutách: 

a) v případě prodlení s dodávkou předmětu Smlouvy je povinen poskytnout Prodávající slevu 
z celkové ceny předmětu Smlouvy ve výši 500,' Kč za každý započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s opravou je povinen Prodávající uhradit smluvní pokutu Kupujícímu 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) Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této Smlouvy, 
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opomenutím nebo zásadně nekvalitním prová d ě ním smluvní či nnosti , v plné výši, 

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

předpisem . 

IX. Náhrada škody 

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

předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 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·li jí v jejich splnění nějaká 

z překá žek, vylu čující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst, 2 občanského zákoníku. 

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

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

(4) Na odpovědnost za škodu č i jinou újmu proka zatelně způsobenou činnost í příslušné smluvní strany 

a náhradu škody č i jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

X. Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od data podpisu, 

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

(3) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem. Za 

podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícím se mj. považuje prodlení Prodávajícího 

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

doruče ní písemné výzvy Kupujícího , 

(4) Odstoupení je účinné dnem doruče ní písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, 

pokud v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. 

(5) 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) Prodávající prohlašuje, že se sezná mil s rozsa hem předmětu plně ní a je schopen tento předmět 

plnění dodat. 

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

oprávnění. 

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

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

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

(5) Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny 

spory mezi Smluvními stranami vzniklé z právn ích vztahů za ložených touto Smlouvou. nebo 

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

případně bude řeše ní sporů podléhat jurisdikci soudů České republiky. 
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(6) 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. 

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

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, 

(8) Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy. 

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

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

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

vyhotovení a Kupující dvě , 

(11) 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, 

(12) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

(13) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě (2) jsou 

určeny pro Kupujícího a jedno (1) pro prodávajícího 

Á~ _ It'l.. 
V Praze dne ....... : ......... : 2015 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Mgr, Zdeněk Šír 

ředitel odboru informatiky 

5 

V Praze dne 

.mmmm JF 
p d " ící 
Ing. Dušan Bruoth a Ing. Jaroslav Štefl, 

předseda a člen představenstvo 


