
ODB~RATEL DODAVATEL 

~eská republika - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupená - G~~ HZS ~R 
plk. Mgr. Martin Ku~era, MBA,~editele odboru OPSM,G~~ HZS ~R 

Ing. Petr Sime~ek RDS 

zastoupená - 
jednatelem spole~nosti 

funkce 
kontaktní adresa: 	MV  - G~~ HZS ~R 

Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414 

Bankovní spojeni: ~NB Praha 1 
~íslo ú~tu: 	8908-881/0710 
I~O: 00007064 
DI~: CZ00007064 

Bankovní spojení: 
~íslo ú~tu 
I~O: 
DI~: 

49051504 

Po~et list~: I 

Kupní smlouva 

~íslo odb~ratele: 163/2019 
	

~íslo dodavatele: 72/19 

I. SMLUVNÍ STRANY 

H. P~EDM~T SMLOUVY 

~te~ka dozimetr~~ LDM 320D, s USB propojením a s p~íslušenstvím 

P~edm~tem této smlouvy je dodávka ~te~ka dozimetr~~ LDM 320D s p~íslušenstvím(na základ~~ 
cenové nabídky) 

cena bez DPH 53 461,16 K~~ 

DPH 21% 11 226,84 K~~ 

cena s DPH 64 688,00 K~~ 

Cena je dohodnutá jako kone~ná a nep~ekro~itelná celkem v~etn~~ náklad~~ na dopravu. 64 688,00 K~~ 

Místo pin~ní (p~edání díla): MV-G~~ HZS ~R st~edisko ŠVZ Brno, Tmkova 85, 628 00 Brno 
Dodací lh~ta: 	Do 1 m~síce od ú~innosti smlouvy 

P~edm~t smlouvy je za objednatele oprávn~n p~evzít: 
	

Jméno: 
	

Telefon: 
E-mail: 
	  

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Faktura, kde jako odb~ratel bude uvedeno: ~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupené:  MV  - G~~ 
HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ih. 69, 148 01 Praha 414, zašle dodavatel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dodacím listem 
(p~edávacím protokolem) na kontaktní adresu. Splatnost faktury je 30 dn~~ ode dne doru~ení faktury odb~rateli. 

IV. ZÁV~RE~NÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle 6 odst. 1 zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých 
smluv, uve~ej~ování t~chto smluv no registru smluv, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen „zákon o registru smluv"), ú~innosti dnem uve~ejn~ni 
prost~ednictvím registru smluv. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodn~~ a vážn~, že považuje obsah této smlouvy za ur~itý a 
srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skute~nosti, jež jsou pro uzav~ení této smlouvy rozhodující, na d~kaz ~ehož p~ipojují smluvní strany k této smlouv~~ 
své podpisy. 2. Vztahy touto smlouvou neupravené se ~ídí právním ~ádem ~eské republiky zejména 2079 a násl. ob~anského zákoníku. 

11 -09- 2019 
V Praze dne 

	
V Týn~~ nad Vltavou dne 9.9.2019 

    

plk. Mgr. Martin Ku~era,MBA, ~editel odboru PSM,  MV  - G~~ HZS ~R 

Ing. Petr Šime~ek 
Import dozimetrické techniky 
I~: 49051504 DI~:



In q. Petr Šime~ek - RDS 
	

NABÍDKA ~~ . NA072/19 

Dodavatel: 

lng. Petr Šime~ek - RDS 

t~. 
a 

I~: 49051504 
DI~:
Telefon:  
Mobil:  
Fax:  
E-mail:   
www.rdsys.cz  

NA072/19 
19.08.2019 
30.11.2019 

Odb~ratel: 	IC:  
DI~~ : 

MV-G~~ HZS ~R 
Odbor PSM, odd~lení VZ 

Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 

Tel.:

Nabídka ~.: 
Datum zápisu: 
Platno do: 

Kone~ný p~íjemce: 

Nabídka ~te~ky LDM 320 veškerých elektronických dozimetr~~ firmy MGPI s p~íslušenstvím: 

Nabídková cena je maximální a kone~ná a zahrnuje veškeré náklady nabízejícího spojené s nákupem a prodejem 
zboží. 
Pokud není zboží skladem je termín dodání cca do 5 týdn~~ od data p~ijeti závazné objednávky. 
Platba bezhotovostním p~evodem po dodání zboží, splatnost 30 dn~~ od data p~ijetí faktutry 
Obchodní závazkový vztah se ~ídí zákonem ~.89/2012 Sb., ob~anským zákoníkem. 

Ozna~eni dodávky 	 Množství 	 J.cena 	Sleva 	Cena %DPH 	DPH 	K~~ Celkem 

150534:~te~ka dozimetr~~ LOM 320D, s 	1 ks 	23 452,00 	 23 452,00 	21% 	4924,92 	28 376,92 
USB propojením 

154646:DMCUser uživatelsky  SW, 	 1 ks 	5720,00 	 5720,00 	21% 	1 201,20 	6 921,20 
v~etn~~ 1 licence pro jednoho uživatele 
Notebook:  HP  ProBook 450 G6 	 1 	24 289,00 	 24 289,00 	21% 	5 100,69 	29 389,69 
6HL99EA, nebo ekvivalent dle dohody 

Sou~et položek 	 53 461,00 	 11 226,81 	64 687,81 
Zaokrouhlení 	 0,19 
CELKEM K  CHARADE' 	 64 688,00 

Neváhejte mne, prosím, kdykoliv kontaktovat, budete-li pot~ebovat další technické a/nebo cenové podrobnosti. 

S pozdravem 

Vystavil: 

Ekonomický a informa~ní systém POHODA 
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