Smlouva
o dodávce výpočetní techniky
uzavřená mezi:

Dodavatel :
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Objednatel :

CDL SYSTEM a.s.
Klišská 1810/31
400 01 Ústí nad Labem
63148439
CZ63148439
Ing. Vítězslavem Kotrsem, předsedou představenstva CDL SYSTÉM a.s.
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Zastoupený: Ing. Tomášem Machem Ph.D, starostou
Zastoupený: Bc. Zdeňkou Hauerlandovou ve věcech technických
IČ:
00239500
DIČ:
CZ00239500
Bank.spojení: ČS, a.s., č.ú.: 27 – 0504359359/0800
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dodávka: diskového pole a serveru.
Součástí dodávky je doprava zařízení a proškolení na místo určení adresy objednatele.
Rada města dne 20.4. 2016 schválila nákup výše uvedené výpočetní techniky na
základě nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - „Dodávka diskového pole“, vedené pod
číslem VZ_NBK_040_2016_1. Součástí dodávky je příslušná dokumentace. Záruční a
servisní podmínky jsou uvedeny v nabídce.
II.
Čas a místo plnění
Termín plnění je do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Realizace dodávky může
proběhnout dříve. Místem plnění je Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 4.
podlaží. Dodavatel dodá zboží v jakosti odpovídající všem příslušným technickým normám
platným nebo doporučeným pro ČR a dané druhy zboží.

III.
Cena díla
Celková cena za plnění uvedená v této smlouvě je stanovena na základě výběrového
řízení Veřejné zakázky v celkové výši 1 133381,- Kč bez DPH, 1 371 391,- Kč včetně DPH
a zahrnuje vlastní cenu zboží, dopravu a zaškolení v místě plnění. Uvedená cena je stanovena
jako maximální.

IV.
Platební podmínky a fakturace
Platba za dodané zboží proběhne po jeho dodání a podpisu zápisu o převzetí na
základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura, která bude obsahovat náležitosti účetního
a daňového dokladu, je splatná ve lhůtě splatnosti 15 dnů ode dne jejího doručení úhradou
z účtu objednatele.

V.
Splnění dodávky
Kompletní dodávka zahrnuje dodávku, montáž, zapojení, oživení diskového pole a
SAN infrastruktury. Dále je vyžadováno propojení stávajícího diskového úložiště do SAN,
aby objednatel mohl provést migraci dat. Součástí dodávky musí být i základní zaškolení
administrátora v obsluze diskového pole.
Dodávka je splněna jejím řádným provedením ze strany dodavatele a Zápisem
potvrzeným objednatelem, s prohlášením, že dodávku přejímá. Zápis o předání a převzetí
bude obsahovat:
1. Vystavení záručních listů na dodané zařízení, popř. dalších dokladů potřebných
k užívání zařízení.
2. Předání dokumentace dodané techniky.

VI.
Záruka a servis
Záruční doba na diskové pole je 60 měsíců, diskové pole v režimu 24/7, 4
hodinová odezva technika HP. Záruční doba na server je 60 měsíců, v režimu zásahu
technika následující pracovní den u objednatele. Záruční podmínky platí ode dne předání
zboží. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na
diskové pole i server lze po skončení zakoupené záruky zajistit její prodloužení.

VII.
Odstoupení od smlouvy
V případě, že dodavatel opakovaně objednané zboží nedodá včas, nebo dodá vadné
plnění, nebo bude v prodlení s dodáním nebo výměnou zboží více než 7 dnů, bude toto
považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy
odstoupit.

VIII.
Sankce



Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
za prodlení s nedodržením termínu dodávek a to 0,1 % z ceny dodaného zařízení za každý
započatý den prodlení.
za prodlení s nedodržením termínu dohodnutého mezi stranami pro odstranění vad, a to
0,1 % z ceny dodaného zařízení za každý i započatý den prodlení.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur
ve výši 0,1 % fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

IX.
Závěrečná ustanovení
Všechny změny týkající se této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem
a s oboustranným odsouhlasením. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou
smluvních stran. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
jeden stejnopis. Oba zástupci smluvních stran po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí
s jejím obsahem.

V Nymburce dne

Dodavatel

----------------------------------------------

Objednatel

------------------------------------------Ing. Tomáš Mach Ph.D
starosta města

