KUPNÍ SMLOUVA – Č. 4783_21303001_Q1
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y TETRONIK - výrobní družstvo Terezín,
družstvo, IČ: 00483389, se sídlem Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, zapsáno
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 73,
adrese el. pošty: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupena:
Bc. Vladimírem Sakařem, předsedou družstva
(dále jen „prodávající“)
a
obchodní firma:
Město Roudnice nad Labem
sídlo:
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
identifikační číslo:
00264334
DIČ:
CZ00264334
adresa elektronické pošty, telefon
qdwbviv
zapsaná/ý:
zastoupen:
Ing. Františkem Padělkem, starostou města
(dále jen „kupující“)
tuto KUPNÍ SMLOUVU dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. A.
„Specifikace zboží a kupní cena“ této smlouvy a blíže specifikované v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo ke zboží, přičemž kupující
se touto smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, a to
ve výši za podmínek stanovených v čl. A. „Specifikace zboží a kupní cena“ této smlouvy.
čl. A. Specifikace zboží a kupní cena
Specifikace zboží
Kupní cena zboží bez
DPH

Kupní cena zboží
včetně DPH

Splatnost kupní ceny
zboží a způsob
úhrady

Vyvolávací
QTRONIK

272.225,80 Kč

21 dní, převodem

systém
224.980,- Kč

Další práva a povinnosti smluvních stran souvisejících s dodáním zboží jsou specifikovány
v čl. B. „Dodací podmínky“ této smlouvy a v obchodních podmínkách prodávajícího pro
prodej zboží, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“).
čl. B. Dodací podmínky
Místo a datum dodání Prodávající provádí
zboží
instalaci u kupujícího
(ano/ne)
MěÚ Roudnice nad
Labem, Odbor
dopravy a Evidence
OP

ano

Odměna
prodávajícího za
provedení instalace
zboží bez DPH

Odměna
prodávajícího za
provedení instalace
zboží včetně DPH

50.664,- Kč

61.303,44 Kč

Se zbožím funkčně souvisí software blíže specifikovaný v čl. C. „Software“ této smlouvy a
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „software“). Prodávající tímto poskytuje kupujícímu
oprávnění k výkonu práva software užít (licenci) a kupující se tímto zavazuje uhradit
prodávajícímu za poskytnutí licence k software odměnu ve výši stanovené
v čl. C. „Software“ této smlouvy, přičemž rozsah užití software a další práva a povinnosti
smluvních stran ve vztahu k software (včetně licenčních ujednání) jsou stanoveny v čl. C.
„Software“ této smlouvy a v obchodních podmínkách.
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čl. C. Software
Označení software

QWIN + QVPT

Maximální počet
Maximální počet
Doba záruky za
subjektů evidovaných uživatelů pracujících zboží, včetně
v software
současně se software software
1

neomezeno

24 měsíců

Odměna prodávajícího za licenci k software
bez DPH

Odměna prodávajícího za licenci k software
včetně DPH

17.800,- Kč

21.538,- Kč

Práva a povinnosti stran této smlouvy se dále řídí čl. D. „Další ujednání“ této smlouvy.
čl. D. Další ujednání
Licence k software dle čl. C je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. V rámci
záruční doby je k software prodávajícím poskytována maitenance. Po skončení záruční
doby bude maitenance k licencím dle čl. C poskytována na základě servisní smlouvy,
kterou se smluvní strany za tímto účelem zavazují uzavřít. Odměna za roční maitenance
po skončení záruky nepřevýší částku 36.000,- Kč bez DPH při zachování stávajícího
rozsahu vyvolávacího systému dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy č. 1 – Objednávka č. 21OVY0008 a č. 2 –
Objednávka č. 21OVY0009.
Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1)
stejnopis. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni
a na důkaz toho připojují své podpisy.
Kupující tímto potvrzuje, že mu byly předány obchodní podmínky, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy a které podrobněji vymezují práva a povinnosti stran vyplývající
z této smlouvy.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona
128/2000 Sb., zákona o obcích v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této
Smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto
právního úkonu. Uzavření této Smlouvy za podmínek v ní uvedených bylo schváleno
usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 42/2021 ze dne 27.1.2021.
Podpisy stran:
V Terezíně dne 1.2.2021

V Roudnici nad Labem dne 5.2.2021

__________________________
Prodávající
TETRONIK - výrobní družstvo
Terezín, družstvo
Bc. Vladimír Sakař, předseda družstva

__________________________
Kupující
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta města
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