
Kupní smlouva
Číslo : KRPT-248508-1/ČJ-2019-0700VZ

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Zastoupená:
Kontaktní osoba
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,kupujicř')

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
75151502
CZ75151502

mjr. Mgr. Martinem Michníkem, vedoucím odboru TO

a

Obchodní firma :
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Trade Fides a.s.
Dornych 57, 617 00 Brno
Daliborova 7, 709 00 Ostrava
61974731
CZ61974731

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
(dále jen ,,prodávajicř)

uzavÍrajÍ dle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ") tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva").
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Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za sjednaných podmínek kupujícímu
zboží:

řídicí jednotka ASSET 801Z.................. = 5 ks
řídÍcÍ jednotka ASSET 804Z.........,..... ... = 4 ks
linkový modul ASSET 8 = 75 ks
klávesnice ASSET KMU - 4 ............... ... = 6 ks

(dále jen ,,zboží"), sp|ňujici minimální požadavky a podmínky uvedené v příloze č. 1 -
Specifikace předmětu plněni, této smlouvy a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo
k tomuto zboží.

2. KupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínech stanoveném touto smlouvou.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho č.: 1 ze dne 6.11. 2019,
která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č. j. KRPT-45469-1/ČJ-2019-
0700VZ vybrána jako nejvýhodnější a obsahuje přesnou technickou specifikaci a
označení předmětu smlouvy.

4. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním baleni a kupující bude
jeho prvním uživatelem.

5. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží nemá právni vady.

Článek Ill.
Doba a místo plněni

1. prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujichn do sjednaného
místa, kterým je pracoviště Policie ČR - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje OTO SKPV ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

2. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodáni zboží nejméně 24 hodin
předem.

3. Dodávka zboží bude jednorázová, nejpozději do 13.12.2019.

Článek lV.
Předání a převzetí zboží

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak
bylo sjednáno v této smlouvě.

2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních,
který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení protokolu.
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3. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ důvody
odmitnutÍ převzetí zboží písemně prodávajÍcÍmu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních
dnů od původního termínu předáni. ProdávajÍcÍ odstraní vady bezúplatně dodáním
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předáni
zboží se použijí ustanoveni ČI. Ill. a ČI. lV. odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. Ujednáním o náhradním plněni není dotčena odpovědnost prodávajÍcÍho za škodu.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajÍcÍho
(dopravce).

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujiciho okamžikem jeho převzetí od
prodávajíciho.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána ve výši 338.950,00 KČ bez DPH (třistatřicetosmtisÍcdevětsetpadesát
korun), jako cena nejvýše přípustná, tj. 410.129,50 KČ s DPH
(čtyřistadesettisÍcjednostodvacetdevět korun, padesát haléřů), při sazbě DPH ve výši
21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží
(dopravu do místa plněni, nakládku, vykládku, atd.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajÍcÍm po převzetí zboží
kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajíchn musí obsahovat veškeré
náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dle ustanoveni § 435 NOZ a dále musí obsahovat číslo smlouvy,
cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodáni.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury kupujícknu na kontaktní adresu kupujícího.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury prodávajicim.

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupujíci uplatní nárok na odstranění vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.

6. Kupujici nebude poskytovat prodávajIcimu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

7. KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny za zboží.
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Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Článek VI.
Záruka za jakost

1. prodávajÍcÍ ručí za jakost zboží a kupujÍcÍ je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u
předmětu smlouvy vyskytne v době 24 měsíců (záruční doba) od data převzetí za
podmínek uvedených v záruční listině.

2. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujÍcÍm. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá
prodávajÍcÍ.

3. ProdávajÍcÍ zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodáni zboží. ProdávajÍcÍ ručí
za funkčnost zařIzenI odpovídajÍcÍ popisu poskytovaného výrobcem.

4. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně.
5. prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od

dotučení reklamace kupujÍcÍho.

Článek VII.
Sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď' smlouvy

1. V případě nedodržení terminu dodáni zboží ze strany prodávajÍcÍho nebo v případě
nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží, je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně
dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení doby pro odstraněni zjištěných vad na základě reklamace je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
reklamovaného předmětu plněni včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den
prodlení. Minimální výše sankce je 500,- KČ za kalendářní den.

3. Kupujici je povinen zaplatit prodávajicímu za nedodržení terminu splatnosti úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne,
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajicího řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícim, které zakládá právo kupujícího na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než deset kalendářních dnů;

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;

c) postup prodávajÍcÍho při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujÍcÍho.
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8.

9.

7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b) inso|venčni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízenÍ;

c) prodávajici vstoupí do likvidace.
Prodávajicí je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát kalendářních dni.
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2, prodávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy.

Článek X.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ni vyplývajících.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy.

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řidl příslušnými ustanoveními
NOZ.
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5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupujíci a
jeden prodávajÍcÍ. Kupujíci po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je následujÍcÍ příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace techniky

V Ostravě dne: 1 3. j]. :"Ú'9 V Ostravě dne, i1 5. 11. 2(119

Za kupujÍcÍho: Za prodávajÍcÍho:
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Příloha Č.1/1 k č.j.: KRPT-248508-1/ČJ-2019-0700TO

Technická specifikace ústředny PZTS

i

Minimální parametry požadované zadavatelem Vyplní uchazeč

Kategorie zařízení l značka a typ zařízeni ústředna PZTS Typ: Řídici jednotka ASSET 804Z

Parametr Minimálni parametry požadované zadavatelem Parametry nabízeného zařízeni uchazečem

jmenovité napětí 12V = 12V =
spotřeba max 1a max 1A
komunikační sběrnice 485 ano ano
linka 1 1
možnost napojeni na linku 485 30 modulů 30 modulů
počet vstupů 232 232
rozšířujíci modul ano ano
počet smyček modulu 8 x dvojitě vyvážené 8 x dvojitě vyvažené
komunikace 4 komunikační kanály 4 komunikační kanály
komunikace ŘJ LATIS 2400 : protokol Spel 2 LATIS 2400 : protokol SPEL 2
hlavní komunikační kanál rozhraní Ethemetl nebo LAN rozhraní Ethemetl nebo LAN
podpora standartnich protokolů Ademco Contact ID, OpenTherm'", BACnet® Ademco Contact ID, OpenTherm", BACnet®
šifrováni komunikace silné AES-128 silné AES-128
prostředí ČSN 33 2000-3 třída AB4 - vnitřní všeobecné ČSN 33 2000-3 třída AB4 - vnitřní všeobecné
kryti IP 30 IP 30
rozhraní RS 232 ano ano
teplotní rozsah -10°C - +40"C -10°C - "40"C
provozní vlhkost 10 - 80 % 10 - 80 %
vnitřni zdroj 230V/50Hz 230v/50hz
max. příkon 160VA 160VA
výstupní napětí 13,8V 13,8V
výstupní proud max. SA, 3A SA, 3A
montáž na zed' na zeď
zálohovaný zdroj 12V/ 24Ah 12V/ 24Ah
certifikát NBÚ -T NBÚ -T



Příloha Č.1/2 k č.j.: KRPT-248508-1/ČJ-2019-0700TO

Technická specifikace ústředny PZTS

Minimální parametry požadované zadavatelem YvplnÍ uchazeč

Kategorie zařízeni l značka a typ zařízení ústředna PZTS Typ: ŘÍdÍcÍ jednotka ASSET 801Z

Parametr Minimálni parametry požadované zadavatelem Parametry nabízeného zařízeni uchazečem

jmenovíté napětí 12v = 12v =
spotřeba max 1A max 1A
komunikační sběrnice 485 ano ano
linka 1 1
počet adres 15 15
vstupy deský 4 nevyvažené 4 nevyvážené
výstupy 2x kontakt RE1, RE2 a lx potenciábvého výstupu OČ 2x kontakt RE1, RE2 a lx potenciálového výstupu QC
rozšiřulicí modul ano ano
počet smýček modulu 8 x dvojitě vyvažené 8 x dvojitě vyvažené
komunikace 4 komunikační kanálý 4 komunikační kanáiy
hlavní Komunikační kanál rozhraní Ethernetl nebo LAN rozhraní Ethernetl nebo LAN
GSM modul ano ano
slot na SIM ano ano
komunikace GPRS a SMS GPRS a SMS
slot na micro ŠD kartu ano ano
prostředí AB4 vnitřní všeobecné AB4 vnitřní všeobecné
kryti IP 30 IP 30
rozhraní RS 232 ano ano
tepíotní rozsah -10°C - "40°C -10"C - +40°C
provozní vlhkost 10 - 80 % 10 - 80 %
vnitřní zdroj 23ov/50hz 230v/50hz
max. příkon 160VA 160VA
výstupní napětí 13,8V 13,8V
výstupní proud max. 5A, 3A 5A, 3A
montáž na zeď na zed'



příloha č.1/3 k č.j.: KRPT-248508-1/Čj-2019-0700TO

Technická specifikace klávesnice pro ústředny PZTS

Minimálni parametry požadované zadavatelem vyplní uchazeč

Kategorie zařízeni l značka a typ zařízeni Klávesnice Typ: Klávesnice ASSET KMU-4

Parametr Minimálni parametry požadované Parametry nabízeného zařízeni
zadavatelem uchazečem

slouží k ovládání ASSET, Terminus, MUL100 ASSET, Terminus, MUL100
možnost rozšíření o čtečku karet ano ano
počet svorkovnic 4 4
svorkovnice 1 napájeni klávesnice napájeni klávesnice
svorkovnice 2 vyvažují se u Terminusu vyvažuji se u Terminusu
svorkovnice 3 připojeni linky RS485 připojení linky RS485
svorkovnice 4 výstupy relé No a nc výstupy relé No a NC
počet Jumpru 6 6
přepínač DIP 10 10
ochranný kontakt ano ano
napájení 12V ss 12V ss
odběr 200mA 200mA
rozměry 135 X158 x 35mm 135 X158 x 35mm
montáž na zeď ano ano
hmotnost 60g 60g



E '

Příloha Č.1/4 k č.j.: KRPT-248508-1/ČJ-2019-0700TO

Technická specifikace linkového modulu v krytu pro ústředny PZTS

Minimálni parametry požadova né zadavatelem Vyplní uchazeč

Kategorie zařízení l značka a typ zařízeni linkový modul v krytu Typ: Linkový modul v krytu ASSET - 8

Parametr Minimálni parametry požadovaně . .. . .Parametry nabizeného zarlzen| uchazečemzadavatelem

slouží k propojení detektor - ASSET detektor - ASSET
počet vstupů 8 8
počet výstupu 8 8
umožněni vyváženi smyček ,jednoduše, dvojitě, trojitě jednoduše, dvojitě, trojitě
napájení 12Vss 12vss
odběr 23mA 23mA
komunikace RS 485 RS 485
pracovní teplota _-10"C až +40"C -10°C až +4O"C
rozměry desky 124 x 42mm 124 x 42mm
Rozměr Krytu 185 x 145 x 20 mm 185 x 145 x 20 mm
montáž na zeď ano ano
ochranný kontakt ano ano




