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KUPNI SMLOUVA 30? pa/7 uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Z 
předpisů 

Altec spol. S r.o. 
se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Preaha 9 
IČ 00198064 DIČ cz 001980654 
jejímž jménem jedná
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném _ .soudem 510 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla:
email:
na straně jedné jako „prodávající“

3 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
organizační složka Státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Bmo 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
kontaktní osob

na straně druhé jako „kupující“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzáj enmého konsenzu tuto 

kupní smlouvu 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Tato Smlouva upravuje práva a povimıosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Dodávka přístroje na stanovení Stopových množství Ituti“. 

2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro 
kupujícího zboží specifikované vbodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „přístroj“) a 
závazek kupujícího uvedený přístroj od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

3. Dílčí parametry přístroje jsou stanoveny v nabídce ze dne 12. 7. 2019, která je jako příloha 
nedílnou součástí této smlouvy. 

II. 

Místo plnění 

Mžsıø pınčni zakázky; ÚKZÚZ, øádč1øniNKL Plzeň, sıøvnnflká aıflj 2179/20, 326 00 Plzeň.



III. 
Doba plnění 

Prodávající se zavazuje dodat přístroj do místa plnění, instalaci přístroje servisním 
technikem včetně zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu přístroje, to vše 
nejpozději do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy. 
Shora uvedené termíny považují Smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně 
po vzájenmé dohodě smluvních stran. 

IV. 
vr Cena za zbozı, platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za přístroj Specifikované v čl. I. této smlouvy 
v částce 606 361,- Kč bez DPH, tj. V částce 733 697,- Kč včetně DPH. 
Cena bude obj ednatelem uhrazena až po dodání přístroje do místa plnění, po jeho instalaci 
servisním technikem a zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu přístroje, a to 
na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či 
jakékoliv platby před dodáním přístroje. 
Faktum vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit 
kupujícímu na adresu sídla kupujícího. 
Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy 
do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu sídla kupujícího. 
Faktunı vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet 
prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla 
částka připsána na bankovní účet prodávajícího. 
Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. 
V souladu se zákonem O DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti 
veřejné Správy nepovažují za osoby povinné k dani. 

V. 
vr Předání prıstroje 

K převzetí přístroje je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené 
V záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po 
jejím odeslání. 
Prodávající přístroj předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a 
návodem k použití v českém jazyce. 
Kupující je povinen přístroj převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném 
rozsahu schopen plnit svůj účel. 
O převzetí přístroje sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady 

vv včetně přimerených tennínů pro jejich odstranění, které budou závazné. 

VI. 
rv vr Prohlasení smluvních stran a jejich dalsı práva a povinnosti 

Prodávající dodá přístroj do místa plnění, zajistí instalaci přístroje servisním technikem a 
zaškolí pracovníky, kteří budou provádět obsluhu přístroje s potřebnou péčí v ujednaném 
čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. 
Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování 
předmětu této smlouvy.



VII. 
Záruka za jakost a podmínky servisu 

Prodávající se zavazuje, že dodávaný přístroj bude splňovat platné normy a další závazné 
předpisy. 
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost přístroje po dobu 24 měsíců ode 
dne předání přístroje. 
V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu 
u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem a prodávající je povinen zajistit 

autorizovaný servis na území České republiky včetně zajištění náhradních dílů. 
V případě, že se bude jednat O neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání 
přístroje, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny přístroje. Za neodstranitelné vady 
bránící řádnému užívání přístroje poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně 
nové bezvadné plnění. 
V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, 
dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění. 
Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, 
kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalísmu. Vyúčtování provede 
prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu Sídla 
kupujícího. 
Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující 
oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat 
prodávajícímu. 

VIII. 
Smluvní pokuta 

Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se 
zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu S touto smlouvou, a to ve výši 
0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. 
Smluvní strany si tímto sjednávají Smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího 
s dodáním, předvedením, instalací přístroje a proškolení obsluhy dle čl. III a čl. VI. bod. 1., 
a to ve Výši 0,05 % z ceny za přístroj včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený 
den prodlení. ' 

Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s 

nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% Z ceny 
přístroje včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne 
jejího doručení povimié straně. 
Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran 
domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. 
Ukončení smlouvy 

Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit: 
a. dohodou smluvních stran nebo 
b. odstoupením od smlouvy vsouladu sust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.



X. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účirmosti řádným 
zveřejněním V registru smluv. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - nabídka ze dne 12. 7. 2019. 
Tuto smlouvu lze Změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 
stranami. 
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě a 
nabídce k veřejné zakázce s názvem „Dodávka přístroje na stanovení stopových množství 
1tuti“; v případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, výzvě kpodání nabídek a 
nabídce účastníka bude mít text výzvy k podání nabídek přednost. 
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěrně informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru 
smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily S obsahem této smlouvy, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě 
své svobodné, vážné a Omylu prosté vůle, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 

v Praze dne 12.7.2019 v Bmč dne Ž //Ĺ ŠZ, Ž 0 '77 

Ing. Danie Jurečka 
ředitel 
ČR-Ú 'z



Příloha kupní smlouvy 

Nabídka sestavy pro Stanovení rtuti 

ol. Popis Množství Cena v Kč 
(bez DPH) 

1 AMA - 254 S příslušenstvím 1 420 176,00 
(Advance Mercury Analyzer) 
Princip: atomová absorpční spektrometrie 
Uspořádání: jednopaprskový přístroj, sériové uspořádání měřicích kyvet 
Řízení přístroje: počítač IBM PC ev. ekvivalent 
Zdroj záření: nízkotlaká rtuťová výbojka 
Vlnová délka: 253.65 nm 
Interferenční filtr: 254 nm, pološířka 9 nm 
Detektor: křemíková UV dioda 
Pracovní rozsahy: automaticky přepínané 

Standard version 
l. rozsah: 0,05 - 40* ng Hg 
2. rozsah: 40* - 600 ng Hg 
*druhý rozsah se použije, když absorbance na prvním překročí 0,8000 

Mez detekce: 0,01 ng Hg 
Přesnost měření: < 1.5% 
Typická doba analýzy: 5 minut 
Zpracování vzorku: programovatelné 

sušení: 9 - 999 S 

rozklad: 1 - 999 S 

čekání: 1 - 999 S 

Kalibrace: roztok, ev. referenční materiál 
počet kalibračních bodů: neomezen 

Oblast aplikací: libovolné kapalné či pevné vzorky s omezením daným způsobem Zpracování 
vzorku 

Dávkovatelný objem: 500 pl (malá lodička); 1000 pl (velká lodička) 
Max. navážka vzorku: 300 mg (malá lodička); 700mg (velká lodička) 
Možné Zakoncentrování: max. 10 krát 
Nosný plyn: kyslík 

vstupní tlak: 200 - 250 kPa 
průtok: ~~ ca 200 ml/min 

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz 
Příkon: provozní: 900 VA 

klidový (chladnutí): 100 VA 
Pracovní podmínky: teplota: O - 35 OC 

tlak: 86 - 106 kPa 
rel. vlhkost: 80 % 

Krytí: IP2X 
Rozměry: šířka / výška/ délka: 723 / 227 / 460 mm 
Hmotnost: 46 kg 

Software WINAMA 1 29 580,00



2 CD - ROM 1 45,00 

3 Rídící počítač -Lenovo V530 G5400/4GB/128 GB SSD/DVD-RW/tower 17 351,00 
Chipset: Intel H81 Express Chipset 
Procesor: lntel® Pentium® G3240 Processor (2 cores / 2 threads, 3.1GHZ, 3MB cache), 
Paměť/volný slot: 4GB (Ix4GB) UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3, l volný 16GB max 
Harddisk: 128 GB SSD 
Optická mechanika: Super Multi-Bumer DL DVD±RW SATA 1.5Gb/s Drive 
Sloty x bays (volné): lx 5.25" extemí bay, lx 3.5" interní bay (bez podpory instalace druhého interního HDD), 
2x PCI-E lx, lx PCI-E 16x 
Grafika: Intel HD Graphics 
Audio: interní repro 1,5W, 2x audio in/out 
Komunikace: card reader 9-in-l 
Síť: Integrated IOM/100M/IOOOM Gigabit Ethemet 
Po : 

- ččtlilıí panel: 2x USB 2.0, jack pro mikrofon, jack pro sluchátka/repro 
- Zadní panel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, DisplayPort, Serial port, Parallel port, R145, 
jack pro mikrofon, jack pro sluchatka/repro, Line-in, AC-in 
předem instalvaný Winl0Pro OEM 
záruka 3 roky - dovézt 

4 Klávesnice - Lenovo Slim USB Keyboard 
Rozhraní USB 

5 Myš - technologie optická 
Rozhraní USB 

6 MOHÍÍOI' - Lenovo Think T2224D 2l,5"wide/1600x900/250cd:m2 2 695,00 
/1000: l/7ms/VGA+DP/VESA 
záruka 3 roky - dovézt 

7 Service Kit 
(dávkovač 40-200 pl FINNIPET, redukční ventil Oz, 1 12 449,00 
tlaková hadice pro Oz, CRM - Hg 1 000 ppm) 

8 ASS-254 Automatický dávkovač pevných vzorků 1 120 935,00 
Uspořádání: automatický měnič dávkovacích lodiček 
Řízení: program AMA 254 verze 4.40 či vyšší 
Počet vzorků: 44 (malé lodičky), 35 (velké lodičky)* 
Typ vzorku: libovolný vzorek, který může být analyzován přístrojem AMA 254 
Napájecí napětí: 230 V, 50 HzPřfl<on: 36 VA 
Pracovní p0dmínky:teplota: 0-35 OC 
max. rel. vlhkost: 80% 
atmosférický tlak: 86-106 kPa 
Stupeň krytí: IP 2X 
Rozměry: šířka: 380 mm, výška: 200 mm, hloubka: 300 mm 
Hmotnost: 14,2 kg 

9 Fixační přípravek k ALS-254 1 3 130,00 

Cena celkem bez 21% DPH 606 361,00 Kč 
Dopravné 14,- Kč/km dle vzdálenosti 
Cena celkem (bez dopravy) 592 680,00 Kč 
21% DPH (zaokr.) 127 335,81 Kč 

Cena celkem včetně 21% DPH (zaokr.) 733 697.00 Kč 
vr Nabídka je platná pro objednávku pro rok 2019 - vyjma rıdící PC techniky. 

Dodací lhůta- do 6 týdnů od podpisu Smlouvy S možností předdodávky. 
Splatnost faktur 14 dní nebo dohodou. 

Záruční podmínky: 
záruční doba 24 měsíců - poskytována Standardně bez navýšení zákla
na přístroj S doplňky - 24 měsíců; PC a doplňky - 36 měsíců 


