
R,f9L!7
Smluvní strany

Kupující:
Česká republika - Národní archiv
Archivní 4/2257
149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 70979821
Zastoupená: ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSC.
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
(dále jen KupujÍcÍ)

ProdávajIcí:
Celba, s.r.o.,
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs n. l. - St. Boleslav
IČO: 25609033
DIČ: CZ25609033
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 54500.
Zastoupená jednatelem Jiřím Tůmou
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Účet číslo:
(dále také KupujÍcÍ a prodávající společně jako Smluvní strany)

uzavírají
podle ust. § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Kupní smlouvu
č.j.:NA-3726-4/11-2018

Předmět smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ,,Nákup chemikálii a materiálu
pro restaurátory" uveřejněnou v Národním elektronickém nástroji pod evidenčním číslem:
N006/18N00025819. Předmět plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci
a v Příloze č. 1 k této smlouvě, která tvoří její nedílnou součást.

Cenové a platební podmínky

1. Cena dodávky
Č. 526/1990 Sb.,

základ daně
DPH 21%
Celkem
Slovy:

je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem
o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
309 041,49 Kč
64 898,71 Kč
373 940,20 Kč
třistasedmdesáttřitisÍcdevětsetčtyřicet korun českých dvacet haléřů

2. V ceně plnění je zahrnuta doprava zboží do místa plnění, tj. do sídla KupujjcÍho
shora.

3. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká ProdávajÍcÍmu po řádném splněni dodávky ve
sjednaném místě plnění dle ČI. Ill. této smlouvy.

4. Kupní cena zboží je splatná na základě daňového dokladu, (dále jen ,,faktura")
předané kupujícímu po splněni dodávky dle ČI. III. této smlouvy. Faktura bude
Prodávajíckn vystavena na základě Předávacího protokolu podepsaného oběma
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Smluvními stranami. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího vystavení na účet
ProdávajÍcÍho, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady je den připsáni
příslušné částky na účet ProdávajÍcÍho.

5. Faktura musí mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující je oprávněn do data splatnosti
fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z
výše uvedených náležitosti. V případě oprávněného vrácení faktury běží lhůta
splatnosti kupní ceny ode dne doručeni nové faktury.

lV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění a předání zakázky: nejpozději do 4. 12. 2018.
2. Dodávka je považována za splněnou provedením přejímky v sidle KupujícÍho, a to

prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Místo plnění a přejímky zakázky: Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4

- Chodov.
4. O provedené hmotné přejímce sepíše ProdávajIcí s odpovědnou/kontaktní osobou

KupujícÍho ,,Protokol o předáni a převzetí předmětu plnění", jehož nedílnou součástí
je Smluvními stranami podepsaný dodací list.

5. ProdávajÍcÍ informuje o termínu dodání zboží KupujÍcího písemně emailem nebo
telefonicky nejméně 1 den před dodáním zboží.

V. Platební podmínky

1. Prodávajíchnu nebude KupujÍcím poskytnuta záloha.
2. Fakturaci zakázky provede prodávající fakturou vystavenou nejpozději do 5 dnů od

předáni a převzetí předmětu plnění.
3. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího vystaveni.
4. Platba se uskuteční bezhotovostně na účet prodávajícího bankovním převodem

v CZK. Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajÍcÍho.

VI. Záruční podmínky

1. prodávajÍcÍ prohlašuje, že předmět plněni je způsobilý k použití pro obvyklý účel.
2. ProdávajÍcÍ poskytuje na dodané zboží dle této smlouvy záruku v trvání 24 měsíců,

která začíná běžet dnem odevzdání předmětu plnění KupujícÍmu, za současného
podpisu Protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami.

3. Záruka se jakost a práva z vadného plnění se řídI ust. § 2099 a násl. a § 2113 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Sankce z prodlení

1. V případě prodlení ze strany ProdávajÍcÍho s dodávkou zboží proti době plnění
uvedené v článku lV., bod 1. této smlouvy je KupujÍcÍ oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za každý započatý den
prodlení.

2. je-li KupujÍcÍ v prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn účtovat
kupujicknu smluvní úrok z prodlenI ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanoveni

1. V případě, že tato smlouva neupravuje jinak, použijí se příslušná ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy
neplatná, zůstává tím nedotčena platnost ostatních ustanoveni. V takovém případě
bude neúčinné ustanovení nahrazeno nebo změněno tak, aby byl v maximální míře
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dosažen účel zamýšlený neplatným ustanovením. Totéž platí, jestliže se při
provádění této smlouvy objeví mezera, kterou je třeba doplnit. Všechny případné
změny mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Smlouva, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv, nabývá
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Všechna oznámeni mezi Smluvními stranami musí být učiněna písemně a doručena
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo do datové schránky druhé Smluvní
strany. stejný režim platí i pro Případné dodatky k této smlouvě.

4. V případě zániku kterékoliv smluvní strany přecházejí práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ
z této smlouvy na právního nástupce zaniklé strany.

5. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních
údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plněni.

6. ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které
poskytne Kupujicknu v souvislosti s touto smlouvou, nejsou informace důvěrné.

7. prodávající bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které
poskytne KupujÍcímu v souvislosti s touto smlouvou, nejsou obchodním tajemstvím.

8. KupujIcí nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti
s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty prodávajícň"n v souvislosti
s touto smlouvou.

9. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

10. ProdávajÍcÍ podpisem této smlouvy bere na vědomí, že KupujÍcÍ je ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr),
správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává
a shromažd'uje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů.
prodávajÍcÍ prohlašuje, že si je vědom všech svých |egis|ativních práv a povinností
v souvislosti s poskytnutím osobních údajů Kupujicknu, a to pouze k účelu danému
touto smlouvou.

11. Prodávajicí prohlašuje, že předmět koupě není zatížen jakýmikoliv právy třetích
osob ani jinými právními nebo faktickými vadami.

12. Prodávající si je vědom, že v souladu s § 2 písm. e) zák. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

Přílohy:
l) Specifikace nákupu chemikálň

Ve Staré Boleslavi dne . 1.2018

ej Ťe|,: 326 91 C)44'ba 'a" -"' "" "'
info@cěiba,cz

· L.

Jiil 'a 1265
25(.' 'ýs n.LjStará Bďés)av
D!( . "'33

Zaprodávajidho
Jiří Tůma,

jednatel společnosti Ceiba,s.r.o.

l) --7 - " ' .'"L' 'yV Praze "" """ "

Za kupujícňo
PhDr. Eva DrašarOvá, CSc.,
ředitelka Národního archivu

NÁRODNÍ ARCH]"
149 01 praha 4, Archwm 4(22'

IČO: 7097')m\
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Příloha č. l - N006/18/V00025819

Specifikace nákupu chemikálií

. Množství Cena za Mj Sleva I Cel. cA-sleva Cel.c.+sjevy+DPHVýrobek Text M.j.

10803 Bookkeeper 85 050,000 g 2.20 -5.00 177754.50 215082.95

50098b KonzervaCni kapalina pro C900,100l 8,000 ks 13800.00 -5.00 104880.00 126904,80

40110 Hol1ytex 130cin x 25m 8lg 25,000 bn, 226,00 0.00 5650,00 6836,50

40053 Hollytex 130cin x 25in 17g 25.000 bin 77.84 0.00 1946,00 2354.66

10157 Fihnoplast T lOm x 3cin white 4,000 k, 191.00 0.00 746.00 924.44

10143 Filmoplast P 50in x 2cm 2.000 ks 326.00 0.00 652.00 788,92

10676 Filtrační papír 700g, 700 x 1000 min 20.000 ks 190.00 0.00 3800.00 4598.00

KL010182 KLUG jemný papír-pH neutral tissue 30.000 bm 28,00 0.00 840.00 1016.40

KLUG Archívni boxboard 100 x 140clnG 10.000 arch 263.00 0,00 2630,00 3182.30KL04799090 0.9min

60026 Molitanová lisovací deska 20.000 ks 94.00 0.00 1880,00 2274.80

10196 Filmoplast SH 25in x 1,3cin 2.000 ks 171.00 0.00 342,00 · 413.82

10198 Fibnoplast SH 25in x 3citi 2.000 ks 396.00 0.00 792.00 958.32

10166 Filmoplast T lOm x Sem black 2.000 ks 319,00 0.00 638.00 771.98

10174 Filmoplast T lOm x 8cin black 2,000 ks 510,00 0.00 1020.00 1234.20

BR233001 Absorene čisticí směs |.000 ks 202.00 0,00 202.00 244.42

BR234001 Absorene čisticí houba (guma) 2.000 ks 79.00 0.00 158.00 191.18

Brl98001 Book Cleaner Grooinstick ],000 ks 499.00 0.00 499.00 603.79

BR212101 Popisovače archivní kvality (3kstbäl.) 1.000 bal 233,00 0,00 233,00 281.93

10708 Stojánek na knihy A4 plexisklo 2.000 ks 139.00 0.00 278.00 336.38

10710 Stojánek na knihy AS plexisklo 3.000 ks 81.00 0.00 243.00 294.03

AD250 A-D Strips 250ks/bal. 2.000 bal 1320.00 0,00 2640.00 3194.40

pI Balné a doprava GEIS CARGO 1.000 bal. 1200,00 0,00 1200.00 1452.00

Celkem bez DPH 309 041,49,- Kč
DPH 64898,71,- Kč
Celkem s DPH 373 940,20,- KČ

V Brandýse nad Labem, dne:14.11.2018

Osoba oprávněna jednat: jiří Tůma - jednatel

čie

Celba S.ľ C.
jana Oplet-í
250 01 Bran,i
D|¢:CZ252CE?/,',

I.: 326 BI l ..
" ': 326 912 877

"°'"""
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