
 

KUPNÍ SMLOUVA 
č. 2019/OIVZ/020 

„Pořízení 180 ks mini PC pro zaměstnance“ 
 

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Quick & Quality IT s.r.o. 
 
se sídlem:              Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4 - Michle 
zastoupena:              Ondřej Baloun, jednatel společnosti 
IČO:               022 10 088 
DIČ:               CZ02210088 
Bankovní spojení:                
Č. účtu:             
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216183 

(dále jako „prodávající“) 

a 

Městská část Praha 7 
se sídlem:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00 
zastoupená:   Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
IČO:     00063754 
DIČ:    CZ 00063754  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
e-mail:    
telefon:   
 

(dále jako „kupující“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

KUPNÍ SMLOUVU  

(dále jen „smlouva“) 

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

Kupující prohlašuje, že Kupní smlouva č. 2019/OIVZ/020 se uzavírá na základě rozhodnutí 

Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0521/19-R z jednání č. 39 ze dne 6. 8. 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Pořízení 180 ks mini PC pro zaměstnance“, v souladu s nabídkou 
prodávajícího ze dne 26. 7. 2019, který splnil všechny zadávací podmínky, a podle výsledku 
hodnocení nabídek byla jeho nabídka hodnocena nejlépe.  
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Čl. 1 

Účel a předmět smlouvy  

 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat 180 ks mini PC pro zaměstnance 

Úřadu městské části Praha 7 na adrese nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7. 

1.2 Předmětem dodávky je zařízení uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy – Technická 

specifikace. 

1.3 Prodávající se zavazuje v této smlouvě specifikovaný předmět koupě dodat včas a  

řádně za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4 Kupující se zavazuje převzít tento předmět koupě a zaplatit za něj v této smlouvě  

sjednanou kupní cenu. 

 

Čl. 2 

Cena předmětu dodávky  

 

2.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná  

a v souladu s platnými cenovými předpisy. Cena obsahuje veškeré náklady spojené 

s dodávkou předmětu koupě na místo určení. Cenu lze překročit pouze z důvodu 

změny zákonné sazby DPH. 

Mini PC  180 ks 
 

Cena celkem bez DPH 
 

1.540.800,00 Kč 

DPH 21% 
 

323.568,00 Kč 

Cena celkem s DPH 
 

1.864.368,00 Kč 

 

 

Čl. 3 

Platební podmínky 

 

3.1  Kupující je povinen zaplatit za dodaný předmět koupě kupní cenu uvedenou v čl. 2 

této smlouvy  na základě daňového dokladu – faktury zaslané prodávajícím na adresu 

kupujícího. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení kupujícímu po splnění 

dodávky. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního 

dokladu ve smyslu příslušných platných právních předpisů, číslo této smlouvy  

a nedílnou součástí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. 5 

této smlouvy. 

3.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat 

ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do 

prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

doplněného nebo nového daňového dokladu /faktury kupujícímu. 

3.3 Po dodání zboží specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy je prodávající oprávněn 

vystavit kupujícímu fakturu. Nedílnou součástí faktury je dodací list potvrzený 

oprávněnou osobou/odpovědným zaměstnancem kupujícího na důkaz správnosti 

dodávky. 

3.4 Prodávající se zavazuje vystavit po dodání předmětu koupě daňový doklad do 15 dnů 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za 

uskutečněné dnem převzetí předmětu koupě kupujícím a oboustranným podepsáním 
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dodacího listu / protokolu o předání a převzetí úplné dodávky celého předmětu koupě 

vystaveného prodávajícím. 

Čl. 4 

Místo plnění, dodací lhůta 

4.1 Budova č. p. 1000 stojící na pozemku parcelní číslo 1260, k. ú. Holešovice, obec 

Praha (Úřad městské části Praha 7; nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00). 

4.2 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy takto: 

I. etapa – dodávka 40 ks mini PC – 3 týdny ode dne účinnosti smlouvy 

II. etapa – dodávka 70 ks mini PC – nejpozději do 2. 9. 2019 

III. etapa – dodávka 70 ks mini PC – nejpozději do 1. 10. 2019 

Čl. 5 

Realizace předmětu smlouvy 

 

5.1 Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na kupujícího dnem předání  
a převzetí dodávky v místě plnění, což bude potvrzeno protokolem o předání  
a převzetí dodávky. 

5.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu předmět koupě dodat v ujednaném množství, 

jakosti a provedení do místa určeného kupujícím. Kupující je povinen poskytnout 

k tomuto prodávajícímu náležitou součinnost.  

5.3 Předávací protokol musí obsahovat kromě jiného soupis všech zjevných vad  

a nedodělků při předání, včetně soupisu dokladů předávaných s dodávkou zejména 

návody na údržbu a provoz, a to v českém jazyce.  

5.4 Kupující před podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění dodávku 

prohlédne, aby se přesvědčil o množství a kvalitě. Pokud předmět plnění bude při 

přejímce vykazovat vady, nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, vzniká 

kupujícímu právo z vadného plnění. 

5.4.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na 

odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

5.4.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na 

odstranění vady dodáním nové věci, na odstranění vady opravou, přiměřenou 

slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, a to podle své volby, kterou 

sdělí prodávajícímu při oznámení vady plnění. 

5.4.3 Neodstraní-li prodávající vady věci v dohodnutém čase nebo odmítne vadu 

odstranit, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

Čl. 6 

Záruka za jakost 

 

6.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět dodávky záruku za jakost v délce 36 

měsíců od předání a převzetí předmětu koupě dle čl. 5 této smlouvy. Záruka počíná 

běžet dnem následujícím po řádném předání dodávky bez vad kupujícímu.  

6.2 Prodávající zaručuje kupujícímu, že předmět koupě po dobu záruky si zachová své 

obvyklé vlastnosti a vlastnosti deklarované v  technické dokumentaci a může sloužit 

účelu, ke kterému byl určen.  

6.3 V případě výskytu vad předmětu koupě po dobu poskytnuté záruky za jakost uvedené 

v odst. 6.1 tohoto článku oznámí kupující tyto vady prodávajícímu. Prodávající je 
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povinen tyto vady odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejich oznámení kupujícím. 

O odstranění vad vyhotoví smluvní strany písemný záznam. 

 

Čl. 7 

Sankční ujednání 

7.1 V případě nedodržení termínu dodávky dle čl. 4 této smlouvy, je prodávající povinen 

zaplatit kupujícímu  smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

7.2  V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad dodání předmětu koupě 

dle čl. 6 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

7.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit povinnost 

smluvní pokutou utvrzený. 

7.4 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. 3 této smlouvy, je kupující 

povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení na základě nařízení vlády č. 351/2013 

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku  

a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která 

může být účtována v plné výši. 

7.6 V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy 

déle než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se 

smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.   

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 
8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon  
o registru smluv), v platném znění.  

8.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude 
druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

8.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.4 V případě, že nastane zjevný rozpor mezi touto Smlouvou a její přílohou, budou 
přednostně aplikována ustanovení této Smlouvy. 

8.5 Poskytovatel je oprávněn připojit k této smlouvě svoje Všeobecné obchodní 
podmínky, přednostně však budou aplikována ustanovení této Smlouvy. 

8.6 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Poskytovatele postoupit pohledávky či jejich 
části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu. Poskytovatel je oprávněn 
postoupit pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn 
postoupit tuto smlouvu na jinou osobu, přičemž podpisem této smlouvy mu k tomu 
poskytovatel uděluje svůj výslovný souhlas. 

8.7 Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
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občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě řešení 
sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7. Pro 
zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají 
výlučnou jurisdikci českých soudů.  

8.8 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných  
k podpisu smlouvy. 

8.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako ke zdánlivému 
právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, 
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo 
co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován. 

8.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. 
Poskytovatel není oprávněn domáhat se změny smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

8.11 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o telekomunikacích  
a ostatními souvisejícími právními předpisy. 

8.12 Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
Poskytovatel a 5 Objednatel. 

8.13 Odpovědní pracovníci: 
         Za Objednatele: 
             - ve věcech smluvních:  
       
      
 
       - ve věcech technických: 
            
          
       Za Poskytovatele: 
           - ve věcech smluvních a technických:    
      
   
            Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným 
způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

8.14   Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 
Poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a 
to kontaktní adresa, e mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této smlouvy po 
celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro 
plnění smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak je Objednatel oprávněn k archivaci takto 
získaných osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 písm. g) GDPR po dobu minimálně 
10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ. 



   

6 

 

8.15  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na  
internetových stránkách městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

8.16   Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě  
nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

8.17    Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 
 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Plná moc 
  
     
    
      

 

V Praze dne 7. 8. 2019                                V Praze dne 7. 8. 2019 

 

Kupující              Prodávající 

 

 

…………………………..                       ….…..…………………… 

Městská část Praha 7                  Quick & Quality IT s.r.o. 

Mgr. Jan Čižinský                                                      

starosta                                      zmocněnec na základě Plné moci  

                                                                                         ze dne 19. 2. 2019 

 


