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RÁMCOVÁ DOHODA
č.j. PPR-5283-58/ČJ-2019-990640
ČI. l.
Smluvní strany
/1/ Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo:
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:
kontaktní adresa:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
Česká národní banka
5504881/0710
MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
974 835 653
pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen ,,centrální zadavatel") na jedné straně
/2/ Prodávající:
Název společnosti:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

a
MEDTEC-VOP, spol. S r. O.
Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové,
500 06 Hradec Králové
64791319
CZ64791319
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl C, vložka 9655

Komerční banka, a. s.
27-0284010277/0100

zxsk3qj

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé
(pľ'odávající a centrální zadavatel dále též společně jako ,,Smluvní strany" a každý jednotlivě
jako ,,Smluvní strana")
u Z a V í r a j

l

í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") na základě výsledku podlimitního zadávacího řízení
,,Rámcová dohoda na dodávky elektrocentrál" realizovaného na základě ustanovení § 53 a
násl.a§l3lažl37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
tuto rámcovou dohodu (dále jen ,,dohoda")
ČI. 2.
Předmět dohody

Ill Touto dohodou se prodávající zavazuje dodat veřejným zadavatelům specifikovaným
v příloze č. 2 této dohody (dále jen ,,veřejný zadavatel") zboží, uvedené v ČI. 3 této dohody a
převede na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
/2/ Veřejní zadavatelé řádně dodané zboží převezmou a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
/3/ Centrální zadavatel uzavírá tuto dohodu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.
ČI. 3.
Zboží

Ill Zbožím se rozumí dodávka:
Elektrocentrála - 62 ks (dále jen ,,elektrocentrála" nebo ,,zboží")
(součástí každé elektrocentrály je záruční list, návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce,
technický popis výrobku v českém jazyce, seznam servisů - viz příloha č. 3 této dohody).
Příslušenství ke každé elektrocentrále:
l ks Kanystr na pohonné hmoty (benzin) o objemu minimálně 15 litrů.
l ks Nálevka nebo tiychtýř pro nalévání pohonných hmot do elektrocentrály z kanystru.
/2/ Centrální zadavatel je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu
účinnosti této dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však
do výše počtů kusů uvedených v odst. l tohoto článku.
/3/ Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. l této dohody.
/4/ prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, z aktuální produkce a veřejní
zadavatelé musí být jeho prvními uživateli.
/5/ Na elektrocentrálách musí být proveden kompletní předprodejní servis.
/6/ Elektrocentrály musí být naplněny provozními kapalinami ze 100 % (mimo benzinu).
/7/ Každá elektrocentrála musí mít v nádrži na pohonné hmoty benzin o minimálním objemu
15 litrů.
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ČI. 4.
Doba platnosti dohody a doba plnění

Ill Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne jejího uveřejnění
v Registru smluv. Plnění z dohody bude dodáno 36 měsíců od uzavření této dohody.
/2/ Veřejní zadavatelé budou od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy
k poskytnutí plnění (dále jen ,,objednávka"), kterou za veřejné zadavatele vystaví centrální
zadavatel. Centrální zadavatel doručí podepsanou objednávku prostřednictvím datové schránky
prodávajícímu. Prodávající je povinen potvrdit objednávku a toto potvrzení doručit
prostřednictvím datové schránky zpět centrálnímu zadavateli, a to do 10 pracovních dnů od
elektronického doručení objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího potvrzuje objednávku
pověřený pracovník:

/3/ Plnění bude probíhat od uzavření této dohody oběma smluvními stranami dílčím plněním
vždy do 84 dnů od doručení objednávky prodávajícímu - vždy však nejpozději do 30. 11.
příslušného roku. Podmínkou plnění do 30. 11. příslušného roku je včasné vystavení
objednávky centrálním zadavatelem tak, aby dodržel termín plnění do 84 dnů od doručení
objednávky prodávajícímu, pokud se obě smluvní strany písemně nedohodnou na kratším
termínu plnění.
ČI. 5.
Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání jsou prostoty veřejných zadavatelů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této
dohody.
/2/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele e-mailem a
telefonicky o termínu dodání zboží nejméně pět (S) pracovních dnů předem prostřednictvím
příslušného pověřeného pracovníka pro převzetí zboží dle přílohy č. 2 této dohody.

/3/ Zboží bude dodáno když:
a) Pověřený pracovník veřejného zadavatele převezme zboží a potvrdí dodací list (ve
kterém jsou uvedená výrobní čísla elektrocentrál) v místě dodání. K potvrzení dodacího
listu je oprávněn pověřený pracovník příslušného veřejného zadavatele pro převzetí
zboží uvedený v příloze č. 2 této dohody.
b) Prodávající v místě dodání vyzkouší fůnkčnost každé elektrocentrály za přítomnosti
pověřeného pracovníka veřejného zadavatele a zaškolí obsluhu na provoz a základní
údržbu v počtu minimálně 2 osob/l ks elektrocentrály.
/4/ V dodacím listě musí být výslovně uvedeno splnění podmínek pro dodání zboží dle písm.
a) a b) odst. /3/ tohoto článku - tzn. předání - vyzkoušení zboží a zaškolení v požadovaném
rozsahu.
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/5/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.
/6/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele současně s nabytím
vlastnického práva.
/7/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
/8/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu do pěti (S)
pracovních dnů od převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění a prověření.
/9/ Veřejný zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně
v souladu s touto dohodou a ve sjednané kvalitě.
ČI. 6.
Kupní cena
/1/ Celková kupní cena za zboží Činí:

a) bez DPH: 3.346.760,00 KČ

(slovy: třimilionytřistačtyřicetšesttisícsedmsetšedesát korun českých),
b) včetně DPH: 4.049.579,60 KČ

(slovy: čNřimilionyčtyřicetdevěttisícpětsetsedmdesátdevět korun českých 60 hal.).
/2/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody
včetně dopravného, balného, vyzkoušení funkčnosti každé elektrocentrály v místě dodání za
přítomnosti pověřeného pracovníka veřejného zadavatele a zaškolení obsluhy na provoz a
základní údržbu v počtu minimálně 2 osob/l ks elektrocentrály.
/3/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. l této dohody.
/4/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Úprava je
možná pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). Takováto
změna dohody není důvodem k uzavření dodatku dle ČI. 13. odst. /7/ dohody.
ČI. 7.
Platební podmínky

Ill Prodávající má právo fakturovat veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího
listu o předání - vyzkoušeni zboží a zaškolení v požadovaném rozsahu dle ČI. 5 odst. /3/ této
dohody pověřeným pracovníkem pro převzetí zboží příslušného veřejného zadavatele
uvedeném v příloze č. 2 této dohody. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3)
vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající
obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný zadavatel obdrží jedno (l) vyhotovení. Prodávající
následně jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu přiloží k originálu faktury pro veřejného
zadavatele.
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/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na fakturační adresu příslušného veřejného
zadavatele uvedeného v příloze č. 2 této dohody.
/3/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad (dále jen ,,faktura") ve dvou výtiscích (l
originál + l kopie, přílohou originálu faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma
smluvními stranami) veřejnému zadavateli do 14 dnů od řádného dodání zboží (předání vyzkoušení zboží a zaškolení v požadovaném rozsahu dle ČI. 5 odst. /3/ této dohody) poštou na
poštovní adresu příslušného veřejného zadavatele uvedenou v příloze č. 2 této dohody.
/4/

Prodávající zašle kopii každé vystavené faktury a dodacího listu současně na
do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění.

/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:
a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
b) číslo jednací této dohody,
c) registrační číslo akce - bude vždy součástí objednávky a název - bude až součástí
objednávky],
d) označení modelu a výrobní čísla elektrocentrál.
/6/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému zadavateli na poštovní adresu uvedenou
v příloze č. 2 této dohody. Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli v období od
15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát
(60) dní od dne doručení veřejnému zadavateli, bez ohledu na termín splatnosti uvedený na
faktuře. Nebude-li faktura doručena veřejnému zadavateli v souladu s touto dohodou, neběží
lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na
den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující
pracovní den.
/7/ Veřejný zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu
fakturu, která není vystavena v souladu s touto dohodou, nebo fakturu, která obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní
účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi ,J<egistru plátců DPH"
a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10
pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktuiy
veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě
odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.
/8/ Pokud veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury,
není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady
zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího.
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/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu veřejného zadavatele ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
/11/ Zálohy centrální ani veřejní zadavatelé neposkytují.
ČI. 8.
Záruky na zboží

Ill Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu 36 měsíců ode dne převzetí pověřeným zástupcem
veřejného zadavatele.
/2/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho
vady, na které se vztahuje záruka.
/3/ Reklamace jsou řešeny prostřednictvím smluvně zajištěných servisů dle přílohy č. 3 této
dohody.
/4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit
reklamované vady nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zástupcem veřejného
zadavatele do smluvně zajištěného servisu dle přílohy č. 3 této dohody. Reklamaci lze uplatnil
nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace podaná v poslední den záruční
doby se považuje za včas uplatněnou.
/5/ Reklamace jsou ze strany veřejných zadavatelů řešeny pověřenými pracovníky Krajských
ředitelství policie ČR, popřípadě jinými pracovníky pověřenými centrálním zadavatelem.
ČI. 9.
Servisní podmínky

Ill Prodávající garantuje po dobu minimálně 10 let od data převzetí poslední elektrocentrály
veřejným zadavatelem:
-

zajištění záručního - pozáručního servisu a provádění revizí ve smluvně
zajištěných servisech uvedených v příloze č. 3. této dohody,
zajištění dodávek originálních náhradních dílů.

/2/ V případě opravy zboží trvající déle než 14 kalendářních dnů ve smluvně zajištěných
servisech uvedených v příloze č. 3. této dohody prodávající zajistí zapůjčení náhradní
elektrocentrály veřejnému zadavateli po dobu trvání opravy.
/3/ Veřejný zadavatel není povinen provádět záruční - pozáruční servis a revize ve smluvně
zajištěných servisech uvedených v příloze č. 3. této dohody.
ČI. 10.
Další povinnosti prodávajícího

Ill prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této dohody získá od nebo o centrálním (veřejném) zadavateli či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního
zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná
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a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. Ill tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejným zadavatelům.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody.
/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v ČI. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu
ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat
nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední
části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/7/ pí'odávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.
/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/9/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.
/10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící
střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i
při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3
odst. 3 písm. a).
/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.
/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
centrálního nebo veřejných zadavatelů vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření
této dohody do ukončení je.jí účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této dohody postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy centrálního a veřejných
zadavatelů a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený
v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo
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u veřejných zadavatelů za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od
občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním nebo veřejným zadavatelem
poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu - veřejnému zadavateli plně
uhradí.
/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona
č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním
zadavatelem.
/16/ prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této dohody neporuší práva třetích osob,
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že centrálnímu nebo veřejným
zadavatelům uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou
újmu, které centrálnímu nebo veřejným zadavatelům vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv
třetích osob vůči centrálnímu nebo veřejným zadavatelům v důsledku porušení výše uvedené
povinnosti prodávajícího.
ČI. 11. Sankce

Ill prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu
podle ustanovení ČI. 4 odst. /3/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve
výši 0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však ve výši 100,- Kč
(slovy sto korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je
specifikována v ustanovení ČI. 6. této dohody.
/2/ prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena
v termínu podle ustanovení dle ČI. 7 odst. /3/ této dohody, zaplatit smluvní pokutu veřejnému
zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH,
které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ČI. 6. této dohody.
/3/ Veřejný zadavatel je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle ČI. 7 odst. /6/
této dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované, nezaplacené ceny zboží
s dph za každý i započatý den prodlení.
/4/ Prodávající je povinen v případě porušeni závazku dle ČI. 8 odst. /4/ této dohody (zejména
prodlení s provedením reklamace nebo nedůvodné odmítání provedení reklamace) zaplatit
veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží, nejméně
však ve výši 100,- KČ (slovy: sto korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou
reklamaci.
/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. 10 odst. /1/
až /5/ této dohody zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ (slovy:
stotisíc korun českých).
/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě.
/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., Že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
8

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního nebo veřejného
zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty
sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.
/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je
povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele Správa
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený
pracovník centrálního zadavatele.
/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle občanského zákoníku, které je
povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele
odpovědný pracovník veřejného zadavatele.
ČI. 12.
Odstoupení od dohody

Ill Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od této celé dohody nebo její části v případě
podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než 30 dní nebo nedůvodné
odmítání provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této dohody je možné
v rozsahu reklamovaného plnění),
C) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 občanského zákoníku,
d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI. 10, odst. /5/ této
dohody,
e) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedenému v ČI. 3 této dohody.
/2/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této dohody odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,
c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně centrálnímu zadavateli skutečnost,
že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno
rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty,
d) prodávající vstoupí do likvidace,
e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi ,,Registru plátců
DPH".
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této dohody, pokud je veřejný zadavatel v prodlení
s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

9

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

ČI. 13.
Společná a závěrečná ustanovení

Ill Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto dohodou, se řídí podle příslušných právních předpisů.
/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv
dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (s) pracovní
den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručeni
delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.
/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spoiy vzniklé v souvislosti s realizací této dohody
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.
/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v ČI. l této dohody.
/5/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této dohody na třetí osobu.
/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanoveni této dohody nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.
/7/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.
/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou
prodávajícím i centrálním zadavatelem určení v této dohodě. Takováto změna pověřených
pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.
/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
/10/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v
registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.
/1 1/ Sniluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
/12/ Tato dohoda je uzavřena elektronicky.
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/13/ Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. l - Specifikace zboží a kupní ceny
Příloha č. 2 - Specifikace veřejných zadavatelů
Příloha č. 3 - Seznam servisů

Za centrálního zadavatele

Za prodávajícího

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

MEDTEC-VOP, spol. S r. O.

ll

Č. j. PPR-5283-58/ČJ-2019-990640

Příloha č. l - Specifikace zboží a kupní ceny

Nabídkwá cena:
Poř.
číslo

Název zboží

M nožstvi

Elcktrocentrála
l.

('"odd a výrobce)
62 ks
Grizzli 7000 B IZS AVR+CCL
Výrobce. Alfa In a.s.
"om: Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena,

Cena v KČ
bez DPH
za l ks

Cena v KČ
včetně DPH
za ľ ks

ČěHä celkem
v Kč bez DPH

Cena celkem
v KČ včcÉnč DPH

53.980,-

65.315,80

3346.760.-

4.049579,60

Zámky (doplní účastník):
-

záruka za jakost na elektroccnträly je 36 měŠců (minimálně 36 měsíců);

V Hradci Králové dne JO. května 2019

MEDTEC-VOP.'spoL s r.o.,
1Č:64791319
Název orpni7a¢e, IČO

l
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Legenda - požadavky na vyplnění:
konkrémi údaj (parametr, rozměr, materiál) l
obchodní označení, typ
:
ANO, případně i katalogové označení
i
nic nevyplňovat

l

Yýmbce (tovární značka):

3

Obchodnioznačeni (HP)'
Požadař'ek na parametry:

2

Elektrocentrála

|Äjui"as.'

~1700Q B IZS Z ·
.·.:

4

Trvalý výkon 3F/ IF: minimálně 6,5 KVA l 3,8 KVA;

5

Proud 3f/ If: minimálně 9,2 A l 16,5 A;

1D,0118,3A

6

Napětí 3F l IF lkmitočet: 400V/230V/50Hz;

ano

7

Reµulace napětí: kombinovaná (AVR+Kompaundng;

ano

8
9 _

Alternátor - odlitek těla alternátoru z jednoho kusu slitiny; AŇQ '
Síla rámu minimálně 30 mm;

31,8 mín

10

Zemnící bod;

íl

PálivQ Natural 95;

ANO průměr přípojného
šmbu 10 mm
ANO

12
13

Integrovaná nádrž na pohonné hmoty o objemu minimálně l6 titrů
na 15 litrů;
IP krytí minimálně IP 23 (kompletní elektrocentřála);
ip 23

14

Indikace (ochrana) při nedostatku oleje;

ano

15

Kontrola hladiny paliva (benzínu) v nádrži;

ANO

výkon minimálně 9,5kW/12 koní při maximálně 3600
otáčkách:
Obsah niinimálnč 400 can;

9,7 kwl 13,0 HP

16
17
18 '

7,0/4,2kVA

Motor:
420 ccm

19

Doba provozu minimálnč 4 hodiny při zátěži 75%;

Ano - 7 hodin

20

Ruční nebo elektrické startování;

Ruční

1

2
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21
l 22

Doba běhu motoru na pInou nádrž minimálnč 6 hodin při
75% výkonu;
Y);baya rozvaděče:

23

Termomagnetický jistič: minimálně lx 400V, minhnálně
2x 230V,
Počet zásuvek: rninimálně lx 400V/ 16A, minimálně 2x
230V/ 16A (typy dle ČSN).
__
Přepínač fází:

24

Ano -7 hodin

400V/10A. 2X 230V/
16A
ix 400V /16A,2x 230V
l 16A (typy dle ČSN),

25
ano
26 Ostatní výbava sťrú/e (íMegrtwaná):
27
Počítadlo rnorohodin s indikací napětí;. _
ano
"'iii""
Možnost dodatečnCho propojení podvozku nebo ližin nebo ANO, veškeré µřišlušenstvi
horní kapotáže uživatelem;

lzc přípoňt

29
"""30

Hmotnosti:
CcLková hmotnost maximálně 90 kg (suchá hmotnost);

I 31

Rozměry:

j 32
; 33
34
35
36
37

pouze

Pomocí šroubových 5pDielli

Délka maximálnč 850 mm;
Šířka maximálně 650mm;Ol

|ANO-90kg
800 min
564 min

výška maximálně 720 mm;
PříšllLšellstyl?
Kanystr na pohonné hmoty (benzin) o objemu miniináhič
15 litrů;
Nálevka nebo trychtýř pro nalévání pohonných hmot do
elektrocentrály z kalustru;

3

690 min
A-NO 20 ĺ plast
ANO plastová

Č. j. PPR-5283-58/ČJ-2019-990640

Příloha č. 2 - Specifikace veřejných zadavatelů

l. Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

2. Česká republika

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

l
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3. Česká republika - Kra jské ředitelství policie Karlovarského kraje

4. Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

2
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5. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kra je

6. Česká republika - Kra jské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

3
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7. Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

8. Česká republika - Kra jské ředitelství policie Jihomoravského kra je

4

Č. j. PPR-5283-58/Čj-2019-990640
9. Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kra je

10. Česká republika - Kra jské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

5
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11. Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

6
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Příloha č. 3 - Seznam servisů
Praha+středočeskY kraj

QUICK-SERVIS,spo1,s r,ú,
·
·
·
·

Brodská 26
261 01 Příbram V
Telefon: 318 620 612
Email: Qbcllocl{a!quicksm·'is.cz

Vcomfort s.r.o,

·
·
·

Uhříněveská 2324/42,
Strašnice (Pľaha 10), 100 00 Praha
Telefon: +420 777 200 990

·

Email: iníó!aj'"comtM&z

JihornoravskÝ kraj
Roman Šlancar
·
·
·
·

Branišovice 87 87
67177 Branišovice
Telefon: +420 603 469 %7
Email: r s1mcar{äNQlnv.c7

Nlôrav$ko$lezkÝ kraj
STANA spol. S r. O.

·
·
·

Hlučínská 69/1102
702 00 Ostravä II
Email: stana{asta]ia.¢z
I-p

l

