Kupní smlouva č. ev. ......../2015

uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1
Smluvní strany
Ladislav Ministr
Místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
mobil:
e-mail:

Pernerova 444, 53002 Pardubice I, Zelené Předměstí
13180266
CZ5511060632
ČSOB, a.s.
0271825493/0300
Ladislav Ministr
603 491 297
info@ministr.cz

jako „prodávající“

a
Město
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28
starostou města, Ing. Tomáš Mach Ph.D.
00239500
CZ00239500
Česká spořitelna, a.s.
27-504359359/0800

Kontaktní osoba:

Bc. Zdeňka Hauerlandová, vedoucí odboru informatiky,

tel. č.:
mobil:
e-mail:

325 501 417
606562058
hauerlandova@meu-nbk.cz

jako „kupující“

uzavírají tuto
kupní smlouvu :

Článek 2
Předmět kupní smlouvy a cena
Předmětem kupní smlouvy je:
Dodávka bezdrátové wifi verze elektronického hlasovacího a archivačního systém dle
zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky: „ Elektronický hlasovací systém“.
- hlasovací systém Ministr® 6wifi: ovládací a řídící SW pro jednání Zastupitelstva města
Nymburk v počtu 21 softwarových aplikací OS Android/Windows, 21+1 hlasovacích
jednotek - tabletů 10“ s OS Android/ Windows včetně provedení implementace systému, jeho
oživení, zaškolení obsluhy a účasti dodavatele při prvním použití systému na zasedání
zastupitelstva města.

Cena:
Kupní cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem vč. DPH

233 300,- Kč
48 993,- Kč
282 293,- Kč

Celková kupní cena je nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace zakázky.

Článek 3
Doba a místo plnění
Doba plnění:
Zahájení plnění předmětu smlouvy: do 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Místem plnění je zasedací místnost Obecního domu,Bedřicha Smetany 55, Nymburk.
Předmět plnění bude dodán v rozsahu dohodnutém v této smlouvě. Kupující o převzetí sepíše
předávací protokol, ve kterém potvrdí úplnost dodávky nebo jejích částí.
Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží ve sjednaném termínu a zaplatit za toto
zboží kupní cenu dále dohodnutou v této smlouvě.

Článek 4
Záruční a pozáruční servis
1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodaný systém záruku v délce 24 měsíců,
2. Prodávající zajišťuje na základě objednávky kupujícího pravidelné prohlídky na dodaném
předmětu smlouvy, a to u zákazníka nebo ve svých prostorách.
3. Prodávající zajišťuje na základě objednávky kupujícího pozáruční servis na dodaném
předmětu smlouvy, a to u zákazníka nebo ve svých prostorách. V případě servisního
zásahu u zákazníka je doba dojezdu technika po ohlášení závady do 48 hod.
Servisní zásah je proveden vždy tak, aby bylo možno zajistit provoz systému na dalším
zasedání zastupitelstva.
4. Kupující se zavazuje vady zjištěné jak při převzetí, tak do konce záruční lhůty reklamovat
písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude uveden druh
závady, jakým způsobem se projevuje, eventuálně návrh způsobu jejího odstranění.
5. Prodávající je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává. Lhůta k odstranění je max. do 20 dnů, popř.
uvede důvody proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci uznává v plném rozsahu.
6. Prodávající neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena po přechodu
nebezpečí škody na kupujícího vyšší mocí, neodborným skladováním či zacházením ze
strany kupujícího nebo zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím
manipulovat, přičemž této manipulaci kupující nezabránil.

Článek 5
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího úplným
zaplacením kupní ceny.

Článek 6
Platební a dodací podmínky
1. Fakturu na úhradu kupní ceny předá prodávající kupujícímu do 7mi dnů od předání
předmětu smlouvy, tj. uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude obsahovat veškeré
náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy (89/2012 Sb. občanský zákoník a z.č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nedílnou součásti
faktury je předávací protokol.
2. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dní od data jejího doručení kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. V takovém případě je
prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti.

Článek 7
Sankční ujednání
1. V případě prodlení s úhradou kupní ceny za předmět smlouvy, je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý
den prodlení.
2. Minimální smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení je stanovena ve výši 0,05%
z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
4. Smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
5. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §504 občanského zákoníku,
a prodávající souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji
podepíše jako poslední.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
Uzavření kupní smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Nymburk usnesením č. 62 ze
dne 2.9. 2015.

V Pardubicích dne

………………………………..
prodávající

V Nymburce dne

…………………………………
kupující

