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uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

UNIPRO-ALPHA C.S. spol. S r.o. 
se sídlem Pod bání 2146/8, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ 26435357 DIČ cz 26435357 
jejímž jménem jedn jednatel 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 81948 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla:
email:
na straně jedné jako „prodávající“ 

21 

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 povinnosti Smluvních stran při realizaci dodávky „S 120 
Jacobsenovo klíčící zařízení a S 0120-30 Osvětlení S 2 světelnými trubicemi“. 

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 9. 9. 2019 číslo 427, která je jako 
příloha nedílnou součástí této smlouvy. 

II. 

Místo plnění 

Místo plnění Zakázky: ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, Za 
opravnou 4/4, 150 00 Praha 5.



III. 
Doba plnění 

Prodávající se zavazuje dodat přístroj do místa plnění, k instalaci přístroje servisním 
technikem včetně zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu přístroje, to vše 
nejpozději do 9 týdnů od podpisu kupní Smlouvy. 
Shora uvedené tenníny považují smluvní Strany za závazné a lze je změnit pouze písemně 
po vzáj emné dohodě smluvních stran. 

IV. 
Cena za zboží, platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za přístroj specifikované v čl. I. této smlouvy 
v částce 652.900,- Kč bez DPH, tj. v částce 790.009,- Kč včetně DPH. 
Cena bude kupujícím 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. 
Fakturu 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 s tím, že bude 
kupujícímu doručena nejpozději 13. 12. 2019. 
Fakturu 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 
veřej né správy nepovažují za Osoby povinné k dani. 

V. 
Předání prıstroje 

O dodání přístroje je prodávající povinen vyrozumět kupujícího 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 
včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné. 

VI. 
Prohlášení smluvních stran a jejich další 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 12 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 vandalismu. 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. l., 

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. l za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne 
jejího doručení povinné straně. I 

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. § 2001 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže přístroj 
nebude dodán nejpozději do 13. 12. 2019. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným 
zveřejněním V registru smluv. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha - nabídka ze dne 9. 9. 2019, číslo 427. 
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. 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými ve smlouvě, a nabídce účastníka bude mít text 
smlouvy přednost. 
Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 
důvěrné 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 áne 7.10.2019 V Bxnč dne Q - 'ìöl °%

Ing. Daniel Jurečka `ˇ 

jednatel ředitel 
UNIPRO-ALPHA C.S.,spOl. S r.0. 



NABÍDKA čisıøz 427 

Telefon: 
Email: 
Web: 

Dodavatel: 

IČO: 

UNIPRO-ALPHA C.S. S 
Pod bání 8 
180 00 Praha 8 - Libeň 

pol. s r.o. 

:DC QQ Iä 
0_ı 
1-1% 

Datum vystavení: 09.09.2019 
Termín dodání: 9 týdnů 

Poptávka: Telefonická 
Částka: 790 009,00 cZK 

Odběratel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Hroznová 63/2 26435357 Dıčz cZ28435357 50300 Bmwtřed +420 283 852 801, +420 777 884 778 

info@unipro-alQha.com 
vwvw.unipro-alpha.com 

Platební 
Dopravní dispozice: flrmou UNIPRO-ALPHA 

[)0k|ad nabidky; na427/2019 Příjemce: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

podmínky: bankovním Š ekem ıćo: 00020338 Dıćz cz00020338 

Datum pıaınøsfl døz 08.11.2019 

I-Zapsaná v OR u Měs. soudu v Praze, oddíl C, vložka 81948 

Označení Název Jednotková cena Množství Celkem bez DPH DPH 
S 120 S 120 Jacobsenovo klíčící zařízení 636 000,00 1,000 ks 

teplota +5 až 40°C, vnější rozměry v880x š1155xh900 mm 
S0120-30 S0120-30 Osvětlení s 2 světelnými trubicemi 16 900,00 1,000 ks 

k Jacobsenově klíčícímu Zařízení, délka 50cm 

636 000,00 21% 

16 900,00 21% 

Celkem (součet položek je pouze orientační) 

CELKEM Sazby DPH k: 9.9.2019 
Sazba 
21 % 
15% 
10% 
0% 

Bez daně Daň Celkem 
652 900,00 137 109,00 790 009,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Celkem 652 900,00 137 109,00 790 009,00 
Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč. 

Celkem k úhradě 

Všechny ceny jsou včetně dopravy a uvedení do provozu. 
Jako autorizovaný distributor RUMED Rubarth Apparate GmbH ZajiŠt'ujeme záruční a pozáruční ser\ıis. 
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652 900,00 CZK 

790 009,00 CZK 
Tento doklad nenl daňovým dokladem. 

Razítko a podpis: 
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Zpracováno V ekonomickém Systému Ježek software DUEL wwvv.'eZeksw.cZ



Produktový list 

Označení 
Popis 

Výrobce 

EAN kód 

Jedn.hmotnoSt 
Záruka Nenalezeny žádné údaje 

Zpracováno v ekonomickém Systému Ježek software DUEL vwvw.`|eZeksw.cZ


