KUPNÍ SMLoUVA č. Vz/2019/2/08-KS
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.
Smluvní strany
Prodávající:
PWS Plus s.r.o
jejímž jménem jedná Ing. Michael Kunert, jednatel
Zapsaná V Obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, Vložka 59937
Sídlo: Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město

IČ:

28305795

DIČ; (3228305795
Bankovní Spojení: ČSOB, č.ú: 252585009/0300
a

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137
DIČ: (3262182137

Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

l.

II.
Předmět smlouvy
Prodávající Se Zavazuje na Základě této Smlouvy a Za podmínek v ní uvedených
a) dodat kupujícímu 60 kusů vozidlových radiostanic Splňujících následující technické
parametry:

Frekvenční rozsah
Výkon .
Kanálová rozteč

136 - 1 74 MHz
25 W
12,5 / 20 / 25 kHz

Napájení

13,2V- provoz v rozsahu 10,8 V- 15,6 V

Provoz
digital /analog
Citlivost digital
0,25 mikrOV
Krytí
min. IP54
b) dodat kupujícímu jednu Sadu pro programování radiostanic (HW, SW, licence
k užívání SW pro obvyklý účel a pro účel Vyplývající Z této Smlouvy)
(dále společně téžjen „Zboží '-'), a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
Technické parametry Zboží musí být ve Shodě S příslušným povolením ČTÚ pro provozování

rádiové Sítč kupujícího (Individuální oprávnění ČTÚ č. 234262/TI). Zbøží musí být
kompatibilní Se Stávajícím Systémem radiostanic kupujícího v návaznosti na integraci do
Stávajících aplikací.

2.

Prodávající Se dále Zavazuje
a) provést Zprovoznění rádiového komunikačního Systému Složeného Z dodaných prvních
20 kusů VOZilVých radiostanic,
b) provést Zprovoznění rádiového komunikačního systému Složeného Z dodaných
Zbývajících 40 kusů Vozidlových radiostanic a
c) provést Odborné Zaškolení zaměstnanců kupujícího k užívání dodané Sady pro
programování radiostanic.

3.
Prodávající Se zavazuje, Že dodané Zboží bude v souladu Se Všemi právními předpisy i
Všemi technickými normami a bude splňovat Zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající
se dále Zavazuje, že dodané Zboží i Veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této
smlouvy budou V Souladu se Všemi Zadávacími podmínkami Ve Výběrovém řízení pro
Veřejnou zakázku malého rozsahu „ZZS ZK - Vozidlové radiostanice 2019“ provedeném

kupujícím jako Zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2019/2/08) a v souladu S nabídkou podanou
prodávajícím V tomto Výběrovém řízení.

4.
Kupující Se zavazuje Zboží V době Stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za
zboží kupní cenu Ve Výši a Za podmínek Stanovených V článku III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

l.

Kupní cena za Zboží je stanovena dohodou Smluvních Stran a činí celkem

956 583,58 Kč- Kč (Slovy devětsetpadesátšesttisícpetsetosumdesáttřikorun padesátosum

haléřů).
V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH Stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci. V tomto ustanovení Sjednaná kupní
cena zahrnuje rovněž Zprovoznění rádiového komunikačního Systému a odborné zaškolení
podle článku II., odst. 2 této Smlouvy.

2.
Kupní cena uvedená vtomto článku je Sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a
konečná pro předmět kupní Smlouvy po celou dobu plnění této kupní Smlouvy. Kupní cena
obsahuje Veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a
daňové poplatky, jine' přirážky a další náklady prodávajícího.

3.
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve V den dodání zboží kupujícímu a po
zprovoznění každé Z částí rádiového komunikačního Systému, po oboustranném podpisu
předávacího protokolu Ohledně každé dílčí dodávky Zboží podle této Smlouvy.

4.

Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 dní Od data jejího doručení kupujícímu.

5.
Prodávající Se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat Všechny náležitosti
Stanovené obecně závaznými právními předpisy a Smluvními ujednáními. V případě, že
Vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li Ve
faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu Vrátit prodávajícímu do doby její
Splatnostì. V takovém případě je prodávající povinen Vystavit do 5 dnů od doručení Vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve Sjednané délce běží Znovu ode dne
doručení Opravené faktury.

6.
Za den Zaplacení kupní ceny či její části se považuje den Odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.

IV.
1.

2.

Dodací podmínky
Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín.

Prodávající Se Zavazuje provést:
a) dodání 20 kusů VoZidlových radiostanic, dodání jedné Sady pro programování
radiostanic (HW, SW, licence k užívání SW pro obvyklý účel a pro účel
vyplývající Z této smlouvy), Odborné zaškolení zaměstnanců kupujícího
k užívání dodané Sady pro programování radiostanic a Zprovoznění rádiového
komunikačního Systému Složeného Z dodaných prvních 20 kusů voZidlových
radiostanic do 20.12.2019;
b) dodání 40 kusů voZidlových radiostanic a Zprovoznění rádiového
komunikačního systému Složeného Z dodaných Zbývajících 40 kusů
voZidlových radiostanic do 30.4.2020.

3.
Prodávající je povinen dodat Zboží Se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání
Zboží, včetně, nikoliv však Výlučně, návodu k používání v českém jazyce.
4.
Kupující není povinen Zboží převzít, pokud dodávané Zboží vykazuje jakékoliv Vady.
O předání a převzetí dodaného Zboží bude Sepsán a Smluvními Stranami podepsán předávací
protokol.
5.
Je-li Součástí předmětu Smlouvy Software, Zavazuje Se prodávající Zajistit pro
kupujícího bez toho, aby musel kupující hradit další částky nad rámec touto Smlouvou
Sjednané kupní ceny, licence (Oprávnění k užívání) tohoto Softwaru v rozsahu potřebném
ktOmu, aby kupující mohl Zboží užívat bez časového Omezení k jeho Obvyklému účelu a
k účelu vyplývajícímu Z této Smlouvy.
V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1.
Prodávající poskytuje Zámku Za jakost zboží v délce 24 měsíců. Takto poskytnutá
Záruka se vztahuje na dodané Zboží jako celek a běží Ode dne převzetí zboží kupujícím.

2.

Pro odpovědnost Za vady Zboží platí ustanovení §2099 a násl. Občanského Zákoníku.

VI.
Ostatní ujednání
1.
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy
Okamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
okamžikem, kdy Od prodávajícího převezme dodané Zboží.
2.
Kupující je Oprávněn od této Smlouvy Odstoupit V případě, že prodávající podstatně
pOruší některou ze Svých povinností vyplývajících Z této Smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti prodávajícího Se považuje zejména, nikoliv Však Výlučně, prodlení prodávajícího
S uskutečněním kterékoliv dílčí dodávky Zboží přesahující 10 kalendářních dnů.

3.
Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu Vzniklé Z této
smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti
Z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající
není oprávněn jednostranně započíst Své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám
kupujícího Za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které
byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

VII.
Závěrečná ujednání
1.
Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Ze
smluvních stran obdrží po jednom.

2.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvnínıi
Stranami.

3.
Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, o kterých se
dozví v Souvislosti S plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po Skončení platnosti
Smlouvy. Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech provozní,
organizační či koncepční povahy, týkajících Se výkonu vlastních činností kupujícího.

4.
Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní Vyplývající, se
řídí českým právem, S Výjimkou kolizních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi Zboží, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní Strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním smluvních Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy V České republice,
přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle sídla kupujícího.

5.
Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, S
nímž SouhlaSí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.
Ve Starém Městě dne 6.12.2019

Ve Zlíně dne 6.12.2019

PWS PIUS s.r.o.
Luční 1867
886 03 STARÉ MĚSTO
ıcozzas 05 795 -ıprodávající
PWS Plus s.r.0.
Ing. Michael Kunert
Jednatel Společnosti

kupující
Zdravotnická záchranná služba

Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta

ředitel

Cenová specifikace - Výkaz výměr

ZZS ZK - vozidlové radiostanice 2019 VZ/2019/2/08
Příloha č.1
Položka

1

Označení

Vozidlová radio_giçanice Mototrbo Motoria
Vozidlová radiostanice DM4600e pásmo VHF

Ceníková cena

14 860,30 Kč

ks

60

Cena celkem :

2

DPH

cena S DPH

891 617,76 Kč 21

1 078 857,56 Kč

891 617,76 Kč

1 078 857,56 Kč

Přípravky pro konfigurační a programové nastavení podle podmínek systému ZZS ZK

Programovací kabel HKN6184C

1 126,91 Kč

1

1 126,91 Kč

21

1 363,61 Kč

SW pro konfiguraci RDST

3 838,91 Kč

1

3 838,91 Kč 21

4 645,11 Kč

4 965,82 Kč

6 008,72 Kč

Cena celkem :

3

Cena celkem

Ostatní náklady

Zprovoznění RDST včetně konfigurací

60000 KČ
Cena celkem :

1

60 000,00 KČ 21
60 000,00 Kč

Celkem bez DPH

Celkem Kč
z toho DPH
V Starém Městě 6.12.2019

72 600,00 KČ
72 600,00 Kč

956 583,58 Kč

1 157 466,28 Kč
200 882,70 Kč

PWS PIUS s.r.o.
LUČnl 1867

68603 sTARÉ MĚSTO

iČO: 283 05 795

-1.
In .Michael Kunert
jednatel Společnosti PWS Plus S.r.O.

`l

