
KUPNÍ SMLOUVA

Urad pro civilní iefeclvi CR 
datum: 19.12.2013

C.J.: 5313—13—110
uzavřená dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Obchodní zákoník")

Článek I. 

Smluvní strany

1. COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 2, Blanická 16

IČ: 49617320

DIČ: CZ49617320

Jednající: ....................... jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 21410 

(dále jen „Prodávající")

2. Česká republika 

Sídlo:

IČ:

Jednající:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „Kupující")

Úřad pro civilní letectví

Letiště Ruzyně, 160 00 Praha 6 

48134678

........................... generálním ředitelem

0710, ČNB - Praha 1

3727061/0710

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat řádně, ve sjednaném termínu, na 

sjednaném místě a v požadované kvalitě Kupujícímu zboží dle odst. 2 tohoto článku, včetně 

dokladů vztahujících se ke zboží, umožnit Kupujícímu se zbožím nakládat a převést na něj 

vlastnické právo ke zboží, a závazek Kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit 

Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. Předmětem koupě je spotřební materiál za podmínek stanovených touto smlouvou. Přesná 

technická specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 -  Technická specifikace, která 

je nedílnou součástí této smlouvy.
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Článek III.

Termín a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu nejpozději do 15.12,2013.

2. Místem dodání je sídlo Kupujícího. Místem plnění pro poskytování záručního servisu je sídlo 

Kupujícího.

Článek IV.

Dodací podmínky, předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s touto smlouvou a s doklady vztahujícími se ke 

zboží a potřebnými pro jeho používání na území České republiky.

2. Prodávající je povinen dodávku zboží uskutečnit v pracovních hodinách Kupujícího po 

předchozím oznámení a potvrzení termínu dodání zboží Kupujícím; oznámení musí být učiněno 

nejméně 2 pracovní dny před dodáním zboží.

3. Prodávající je povinen dodat zboží na své náklady, spolu s doklady umožňujícími jeho řádné 

převzetí a užívání.

4. Prodávající je povinen dodat zboží v bezvadném stavu a kvalitě. Za vady se považuje i dodání 

jiného zboží než určuje tato smlouva nebo vady v dokladech nutných k užívání zboží.

5. Splnění povinnosti Prodávajícího podle odst. 1 tohoto článku smluvní strany osvědčí protokolem 

o předání a převzetí zboží podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran. Zjistí-li Kupující 

při převzetí zboží zjevné vady, je povinen sepsat o tom zápis a předat jej Prodávajícímu. Lhůta 

pro odstranění zjevných vad zjištěných při převzetí zboží činí 5 pracovních dnů ode dne předání 

zápisu Prodávajícímu, nestanoví-li Kupující písemně lhůtu delší.

6. Pokud bude dodávka zboží postrádat náležitosti stanovené touto smlouvou, může Kupující 

odmítnout její převzetí a dodávka zboží se považuje za nesplněnou ze strany Prodávajícího.

Článek V.

Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena následujícím způsobem:

cena bez DPH 358.495,-Kč cena s DPH 433.799,-Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena činí 358.495,-Kč bez DPH. K této ceně bude 

připočtena DPH ve výši 21 %. Celková kupní cena dle této smlouvy včetně DPH tedy činí 

433.799,-Kč Kč.

3. Celková cena může být změněna pouze v důsledku změny příslušné sazby DPH.

4. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s 

plněním předmětu této smlouvy, zejména náklady na dopravu, skladování, zprovoznění, 

odzkoušení a předání zboží.
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Článek VI.

Platební a fakturační podmínky

1. Kupní cenu dodaného zboží Kupující zaplatí na základě faktury vystavené Prodávajícím nejdříve 

v den řádného předání a převzetí kompletního a nezávadného zboží na základě protokolu o 

předání a převzetí zboží podle článku IV. odst. 5 této smlouvy.

2. Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy, označení zboží a evidenční číslo smlouvy Kupujícího. K faktuře musí být 

rovněž připojena kopie protokolu o předání a převzetí zboží.

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

Kupujícímu. Povinnost úhrady ceny zboží se považuje za splněnou okamžikem odeslání 

příslušné částky z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

4. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 

Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení s 

jejím zaplacením; lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury 

Kupujícímu.

Článek VII.

Záruka za jakost, záruční doba

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží má vlastnosti deklarované v technické dokumentaci 

zboží, odpovídá technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží zjištěné při předání zboží nebo v průběhu záruční 

doby. Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží včetně všech součástí a příslušenství záruční 

lhůtu dobu v souladu s délkou záruční doby poskytovanou výrobcem, minimálně však v délce 3 

let.

3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Prodávající je 

povinen po dobu záruční lhůty bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraňovat veškeré 

závady. Lhůta pro odstranění vad zboží v záruční době činí nejvýše 5 pracovních dnů.

4. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, je Prodávající 

povinen nahradit Kupujícímu novým, bezvadným plněním.

6. Záruční servis je Prodávající povinen poskytovat v hlavním městě Praze.

Článek VIII.

Další ujednání

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace o 

podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství,
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technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn zveřejnit tuto smlouvu, čímž není dotčeno ustanovení 

první věty tohoto odstavce.

2. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti 

této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že si budou vzájemně poskytovat efektivní součinnost při dodávce 

zboží a realizaci jeho servisu.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem podepsání 

protokolu o předání a převzetí zboží.

Článek X.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 1 této 

smlouvy, odstraněním vad zboží, a v případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad v 

záruční době, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní 

ceny zboží za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené faktury za dodané zboží ve lhůtě 

stanovené v článku III. odst. 1 této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení 

v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na řádné dokončení plnění 

předmětu této smlouvy.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení

smlouvy druhou smluvní stranou za podmínek § 344 Obchodního zákoníku, za něž se považuje 

zejména: *

a) nesplnění termínu dodání zboží v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a

b) nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, za 

předpokladu řádného předání a převzetí zboží a řádně vystavené faktury.

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 

od této smlouvy druhé smluvní straně.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.
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Článek XII. 

Závěrečná ustanovení

1. T a to  sm louva  n ab ývá  p latnosti a účinnosti dnem  je jíh o  podpisu ob ěm a sm lu vn ím i s tra n a m i.

2 . T a to  sm louva  m ů že  být m ěněn a nebo d o p lňo vána pouze fo rm o u  p ísem ných , vzes tu p n ě  

číslovaných d o d a tk ů , odsouhlasených a podepsaných ob ěm a sm lu vn ím i s tra n a m i.

3. Z á v a zk o v é  v z ta h y  vzn ik lé  podle té to  sm louvy  a na je jím  zák lad ě  se říd í z e jm é n a  O bchodním  

zák o n ík e m .

4. S m lo u va  je  vyh o to v e n a  ve  dvou vyho to ven ích  s p la tností o rig in á lu , z n ichž K upujíc í a 

P rod áva jíc í obd rž í každ ý  je d n o  vyh o to ven í.

5 . N edílnou součástí té to  sm louvy  je  nás led u jíc í příloha:

Příloha č. 1 -  Techn ická  specifikace

V  Praze dne, V Praze dne,
{VJz. 2d/ S

. . . . .................. ......................

120 00 Prahl 2 
tel.: +420221 SO1111

IČO: 49617320 P|.
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pn Popis Ks
654081-B21 HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server 1
654766-L21 HP DL360p Gen8 E5-2609 FIO Kit 1
654766-B21 HP DL360p Gen8 E5-2609 Kit 1
647897-B21 HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit 4
652564-B21 HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 2
652241-B21 HP 9.5mm ŠATA DVD RW Jb Kit 1
684208-B21 HP Ethernet lGbE 4P 331FLR FIO Adptr 1
661069-B21 HP 512MB FBWC for P-Series Smart Array 1
734807-B21 HP 1U SFF Easy Install Rail Kit 1
AP770B HP 82B PCIe 8Gb FC Duál Port HBA 1
503296-B21 HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit 2
U5721E HP 3y 6h 13x5 CTR DL36x(p) HW Supp 1

C8R15A HP MS A 2040 SAN DC SFF Storage 1
C8S58A HP MSA 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 6
C8R23A HP MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk 1
UV396E HP 3y 6h 24x7 CTR MSA 2000 G3 HWSupp 1

Práce - kompletace, montáž, nastavení diskových prostorů LUN, instalace a 
ošetření OS, začlenění do domény. 1
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