KUPNĺ SMLoUVA
č . smlouvy kupují cí ho: 108/ 20í 9
č . smlouvy prodávají cĺ ho
uzavřená podle ustanovení $ 2079 a násl' zákona č . B9l2012 Sb., obč anské hozákoní ku, na základě
výsledků zadávacĺ ho ří zenÍ pod.le $ 31 zákonač .134ĺ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v Úč inné m znění , (dále jen smlouva)

Č lánek l.
Smluvní strany
1

Ceská republika - Ministerstvo vnitra

sĺ dlo:
I CO:

Nad Š tolou936/ 3
170 34 PrahaT
00007064

Kontaktní adresa:

MV

DlČ :

czo} oo7o64

GŘ HZs Č R, Technický ú stav pož ární ochrany,

Pí sková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
lng. ondřej Suchý, Ph.D'
ředitelem Technĺ cké ho ú stavu pož árni ochrany,
Bankovní spojení : CNB Praha 1
Cí slo
8908881/ 0710

Zastoupená:
ú č tu:

Kontaktní osoba.

Email:
Telefon:
Mobil:

(dále jen ,,kupujĺ cĺ ")

a
2.

Pragolab s.r.o.
Nad Krocí nkou 55, 190 00 Praha 9
48029289
c248029289

Sí dlo:

rco:

DI C:

Bankovní spojení :
Cí slo ú č tu:
Zastoupená:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
Telefon:
Email:
Zapsaná v obchodní m rejstří ku:
(dále jen,,prodávají cí ")

Ladislavem Náměstkem, jednatelem

Městské ho soudu v Praze, odd. C, vl. 14590

Č lánek ll.
Předmět smlouvy
prodávajici
Touto smlouvou se
zavazuje dodat za podmí nek v ní sjednaných kupují cĺ mu
zboż í ,specifikované v cl. lll. té to smlouvy a převé st na kupují cí ho vlastnické právo
k tomuto zboż í '

1.

2.

Podkladem pro uzavřenĺ té to kupní smlouvy je nabí dka prodávají cí ho ze dne 12' 8.
2019, která byla vybrána na základě zadávací ho ŕ í zenÍ evidované ho pod
č j.: MV-'ĺ 041 93/ TUPO-2019
Č lánek lll.

Zbož í

1.

Předmětem té to smlouvy je dodání knihovny hmotnostní ch spekter (dále jen ,,zboż i").
Podrobný popis zboŽí je pří lohou č . 1 té to smlouvy a je její nedí lnou souÖástí .

2'

Zbož í musí být způ sobilé pro pouŽití k obvyklé mu ú č elua splňovat podmí nky technických
norem a právní ho řádu Ceské republiky.

3.

Kupují cí se zavazuje předmět plnění převzí t
Vl. té to smlouvy.

4'

Souč asně s dodání m zboŽí bude kupují cí mu dodána veŠ kerádokumentace nezbytná
k uŽí váni zbož í v souladu s právní mi a technickými předpisy Č Ra předvedena funkč nost

a zaplatit sjednanou cenu podle

ölánku

zbož í '

5.

Prodávají cí prohlaŠ uje, ż e zboŻ í nemá právní vady ve smyslu
2012 Sb., obč anské hozákoní ku'

č ,. 89ĺ

s

1920 a násl., zákona

Clánek lV.
Doba a mí sto dodání , předání zboŁí

1'

Prodávajĺ cí je povinen dodat zboż i po oboustranné m podpisu té to smlouvy do 60 dní .

2'

Mí stem dodání je MV
01 Praha 4.

- GŘ HZs Č R- Technický ú stav poŽární ochrany, Pí sková 42,

3. Prodávají cí se zavazuje

143

telefonicky informovat osobu oprávněnou k pŕ evzeti zboŽí

o termĺ nu dodání zbož í nejmé ně 5 pracovní ch dní předem.

4'

Prodávají cí k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zbož í (dále jen ,,protokol")

ve 3 (třech) vyhotovení ch, kteý bude po převzetí zboŽí kupujĺ cí m podepsán oběma
smluvní mi stranami. KaŽdá ze smluvní ch stran obdrŽí po jednom vyhotovení protokolu,
třetí vyhotovení protokolu přiloŽí prodávají cí k faktuře'

5. Kupují cí je

oprávněn odmí tnout převzetí zboż i, pokud zboŽí nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přič emŽ v takových pří padech kupují cí
dů vody odmí tnutí převzetí zboŽí pí semně prodávají cí mu sdělí , a to nejpozději do 5 (pěti)
pracovní ch dnů od pů vodní hotermí nu předání zbož í '

6. ZboŽí bude dodáno dnem převzetí zboŽi

oprávněnou osobou kupují cí ho po potvrzení
předávací ho protokolu v mí stě dodání . K převzetí zboŻ í a k podpisu protokolu je
oprávněn

2

Č lánek V.

Vlastnické právo kezbož í a nebezpeč í š kodynazboŽí

1'

Kupují cí nabývá vlastnické právo ke zboŽí okamŽikem převzetí zbož í od prodávají cí ho

2'

Nebezpeč í š kody na zboŽi přechází

od prodávají cí ho.

na

kupují cí ho okamŽikem převzetí zboŽí

Č lánek Vl.
Kupní cena a platební podmí nky
1

okamŽikem převzetí zboŽí kupují cí m v mí stě dodání vznikne prodávají cí mu právo
fakturace podle skutecně dodané ho a převzaté ho zboŽi' Faktura musí obsahovat
náleŽitosti podle $ 26-35 zákona ć ,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějš í ch předpisů '

Celková cena zboŽí je stanovena ve výš i:
Cena bez DPH v Kč

3'10 000,00

sazba 21% DPH v Kc

65 205,00

Celková cena s DPH v Kč

375 705,00

Slovy celkem (třistasedmdesátpěttisí csedmsetpět korun č eských s DPH)

2'

Tato sjednaná kupní cena je koneč ná a zahrnuje veš keré náklady spojené s koupí zboŽí
(dopravu do mí sta dodání , skladování , balné , zprovoznění , seznámení s obsluhou atd.)
Sazba DPH bude v pří padě její změny stanovena v souladu s platnými právní mi
předpisy.

3'

Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena v č eských korunách (CzK)
výhradně na ú č etprodávají cí ho uvedený v č l' l smlouvy' Uvedený Úč et prodávají cí ho
musí být veden v registru plátcŮ DPH.

4'

Pokud prodávajĺ cí nemá ú č etzří zený v peněŽní m Ústavu na ú zemí Č eské republiky,
bankovní poplatky za zahranič ní platbu jdou na vrub prodávají cí ho.

5.

Cena bude zaplacena na základě faktury (ve dvou vyhotovení ch) vystavené prodávají cí m
v č eské mjazyce po převzetí zboŽí kupují cí m.

6.

Fakturace po splnění poŽadovaných podmí nek dodávky se uskuteč ní na adresu:
MV. GR HZS CR
Technický ú stav pož ární ochrany
Pisková 42
143 01 Pľ aha 4 - Modřany
na faktuře iako odběratel bude uvedeno:

Č eská republika - Ministerstvo vnitra
Nad Š tolou 936/ 3
170 34 PrahaT
zastoupené _ kontaktní adresa pří jemce:

MV - GŘ Hzs č R
Technický tistav poŽárnÍ ochrany
Pí sková 42
143 01 Praha 4 - Modřany

3

Prodávají cí je povinen přiloŽit k faktuře 1 vyhotovení protokolu podle č l. lV. odst. 4 té to
smlouvy potvrzené ho oprávněnou osobou kupují cí ho.

'

Smluvní strany se dohodly na lhů tě splatnosti faktury v dé lce do 30 (třiceti) kalendářní ch
dnů ode dne doruč ení faktury kupují cí mu' V pří padě pochybností se má za to, Že dnem
doruč ení se rozumí třetĺ den ode dne odeslání faktury'

B'

Kupnĺ cena se povaŽuje za uhrazenou okamŽikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovní ho Úč tu kupují cí ho.

9.

Pokud kupují cí uplatní nárok na odstranění vady zboŽi ve lhů tě splatnosti faktury, není
kupují cí povinen až . do odstranění vady zboŽí uhradit cenu zboŽí a mů Že zboŽi vrátit'
okamŽikem odstranění vady zboŽí zač ne běŽet nová lhů ta splatnosti faktury v dé lce
30 (třiceti) kalendářní ch dnů '

7

10. Kupují cí nebude poskytovat prodávají cí mu jaké koliv zálohy na ú hradu ceny zboŽí nebo

jeho cástĺ .

11. Kupují cí je oprávněn před uplynutí m lht)ty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,

která neobsahuje náleŽitosti stanovené touto smlouvou, právní m řádem Č Rnebo budouli tyto ú daje uvedeny chybně' Prodávají cí je povinen nově vyhotovit fakturu. V takové m
přĺ padě není kupují cí v prodlení se zaplacení m ceny zboŽí ' okamŽikem doruč ení nové
faktury zać ne běŽet nová lhů ta splatnosti faktury v dé lce do 30 (třiceti) kalendářní ch dnů .
Prodávají cí je povinen doruč it kupují cí munovou fakturu do dvou pracovní ch dnů ode dne
doruč enĺ vrácené .

'l'
2.

Č lánek Vll.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
V pří padě nedodrŽení termí nu dodání zboŽí podle cl. lV. odst. 1 té to smlouvy ze strany
prodávají cí ho je prodávají cí povinen uhradit kupují cí mu smluvní pokutu ve výš i 0,05 %
z celkové ceny zboŽi bez DPH za kaŽdý, byť i zapoÖatý kalendářnĺ den prodlení .
Kupují cí je povinen zaplatit prodávají cí mu za prodlení s ú hradou faktury po sjednané

lhů tě splatnosti ú rok z prodlení podle $ 1970 obcanské ho zákoní ku.

3.

Smluvní pokuta a Úrok z prodlení jsou splatné do 14 (č trnácti) kalendářní ch dnů ode dne
jejich pí semné ho uplatnění oprávněnou stranou vů č istraně povinné .

4'

ZaplacenÍ m smluvní pokuty a Úroku z prodlení není dotč en nárok smluvní ch stran
na náhradu Š kody nebo odš kodnění v plné m rozsahu ani povinnost prodávají cí ho řádně
dodat zboŻ í '

5.

Za podstatné poruš ení té to smlouvy prodávají cí m, které zakládá právo kupují cí hona
odstoupení od té to smlouvy, se povaŽuje

a) prodlení prodávají cí ho s dodání m zbož í o ví ce neŽ třicet (30) dní ;
b) neodstranění vad zboŽí ve lhů tě stanovené podle cl. Vlll' té to smlouvy;
c) ú ěet uvedený v č l. l' té to smlouvy není veden v registru plátců DPH.

6.

Kupují cí je dále oprávněn od té to smlouvy odstoupit v pří padě, Že
a) vů ci majetku prodávají cí ho probí há insolvenč ní ŕ í zení ,v němŽ bylo vydáno rozhodnutí
o ú padku;
b) insolvenč ní návrh na prodávají cĺ ho byl zamí tnut proto, Že majetek prodávají cí ho
nepostač uje k ú hradě nákladů insolvenč ní ho ří zení ;
c) prodávají cí vstoupí do likvidace.

4

7.
8.

Prodávajĺ cí je oprávněn od smlouvy odstoupit v pří padě, Že kupují cí bude v prodlení
s ú hradou svých peněŽitých závazkť l vyplývajĺ cĺ chz té to smlouvy po dobu delš í neŽ
š edesát (60) kalendářní ch dní .

Úeinry kaŽdé ho odstoupení od smlouvy nastávají okamŽikem doruč ení pĺ semné ho

projevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé smluvní straně. odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároku na náhradu Š kody a práva na ú hradu smluvní pokuty.

Č lánek Vlll.
Zä ruka a sankce za jeji nedodrž ení

1'

Prodávají cí ruěi za kvalitu zboŻ í dle té to smlouvy po dobu 24 měsí ců od data převzetí
zboŽĺ kupují cí m.

2.

Reklamace vad musí být provedena bez zbýeč né hoodkladu poté , kdy vadu kupují cí
a to formou pí semné hooznámení o vadě. V pí semné moznámení kupují cí
stanovení lhů tu pro odstranění vad, která nesmí být kratš í neŽ dvacet (20) dnů od
doruč ení oznámení . Na pĺ semné oznámení vad je prodávají cí povinen odpovědět do 5
(pěti) pracovní ch dnů od dne doruč ení . Pokud tak neuč iní ,má se za to, Že souhlasí
s termí nem odstranění vad uvedeným v ohláš ení '

zjistil'

3. V

pří padě nedodrŽenĺ lhů ty stanovené kupují cí m podle odstavce 2 tohoto č lánku smlouvy
je prodávají cí povinen kupují cí mu uhradit smluvní pokutu ve výš i 500,- Kč zakaŽdý,bl1ť '
i započ atý den prodlení '

Č lánek lX.

ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbyteč né ho odkladu oznámit druhé smluvnĺ

straně

změnu ú dajů v č l. l. té to smlouvy'

je

2'

povinen dokumenty souvisejí cí s prodejem zbož í dle té to smlouvy
uchovávat nejmé ně po dobu 10 (deseti) let od konce ú ěetní hoobdobí , ve které m doŠ lo
k zaplacení ceny zboż í ,popř. k poslední mu zdanitelné mu plnění dle smlouvy, a to
zejmé na pro Úcely kontroly oprávněnými kontrolní mi oľ gány.

3.

Prodávají cí je povinen upozornit kupují cí hopí semně na existují cí ć i hrozicl střet zájmŮ
bezodkladně poté , co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajĺ cí

Prodávají cí

i přivynaloŽení veš keré odborné pé č enemohl střet zájmŮ zjistit před uzavření m smlouvy.

4'

1'

Prodávají cí bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejnění m té to smlouvy.

Č lánek X.
Závé reč ,ná ustanovení

Kontaktní osoby smluvní ch stran uvedené v č l. l. té to smlouvy jsou oprávněny
k poskytování souč innosti dle té to smlouvy, nejsou vš ak jakkoli oprávněny ci zmocněny
ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.

2'

V souladu se zákonem č ,. 34012015 sb.' o registru smluv, se strany dohodly, ż e kupují cí
zaš le tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhů tě, stanovené tí mto
zákonem. osobní ú daje stran před odeslání m budou anonymizovány v souladu se
zákonem č ' 10112000 Sb., o ochraně osobní ch ú dajů a o změně některých zákonů .

5

p| atnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a
ú č innostidnem uveřejnění v registru smluv. Platnost a ú cinnost smlouvy konč í dnem
předání a převzetí zboŽi'

3. Tato smlouva nabývá

4'

Smlouva mů Že být změněna pouze formou pí semných dodatků , které budou vzestupně
č í slovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvní ch stran.

5. Smluvní

strany se zavazují , Že veš keré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy,
budou řeš eny smí rnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řeš eny před
pří sluš ným č eským soudem podle práva Ceské republiky.

6.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se ří dí právní m řádem Č eské republiky,
přednostně pří sluš nými ustanovení mi obcanské ho zákoní ku.

7'

Tato smlouva je vyhotovena vetřech stejnopisech, znichŽ dva obdrŽí kupují cí a jeden
prodávají cí '

8'

KaŽdá ze smluvní ch stran prohlaš uje, Že smlouvu uzaví rá svobodně a váŽně, Ż e
povaŽuje obsah smlouvy za urč itý a srozumĺ telný a ž e jsou jí známy veš keré skuteěnosti,
jeŽ jsou pro uzavření smlouvy rozhodují cí , na dů kaz č ehoŽ připojujĺ smluvní strany k té to
smlouvě své podpisy.

9' Nedí lnou souč ástí té tosmlouvy je pří loha č . 1 - Technická specifikace.
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Pří loha č . 1

Technická specifikace

-

knihovna MS spekteľ :

Wiley Registry of Mass Spectľ al Data, llth Edition, Full Veľ sion (947 I 34 spekter)
upgrade SW Xcalibur na posledniverzi SW kompaktibilní s DSQI I

zajiš tění instalace SW na PC (oS Windows Xp nebo Win7)
pož adavek na kompatibi| itu databtue MS s ovládací m a vyhodnocovací m SW plynové ho
chľ omatografu GC-MS DSQ I I SW (Xcalibur + NI ST MS Search v. Ż .0), tzn. zprovozněni
společ né hopľ ohledávání knihovęn MS NI ST a Wiley
základní zaš ko lení už ivatelę

