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KUPNÍ SMLOUVA Ev.Cislo v SSD
uzavřená podle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Učanský 7ňknník, yc n]ční

pozdějších předpisů
(dále jen ,,OZ")

t

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,

ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,kupujíeř')

a

Dräger Safety s.r.o.
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778, DIČ: CZ26700778
Zastoupená:
Bankovní spojení: Deutsche Bank, č. účtu: 3172200002/7910
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vI. 88292
(dále jen ,,prodávající")

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je koupě 28 kusů - úniková kukla Dräger PARAT 5510 single pack

(dále jen ,,zboží").
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle bodu III. této
smlouvy.

3. Dodací lhůta: do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
4. Místo plnění (místo předání zboží): sídlo Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
5. Osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží:

e-mail:
6, Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 07.05.2020, která byla na

základě zadávacího řízení č. 82/2020/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 95 891,60 KČ
DPH 21 % 20 137,24 Kč
Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 116 028,80 KČ

2. Kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. l této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi

zboží.
4. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude obsahovat náležitosti

daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dmi z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále také ,,fMwa"). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu
v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označeni předmětu smlouvy ve mění odpovídajícím bodu II. odst. l této smlouvy,
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b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace,
d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží
podle této smlouvy bylo řádně dodáno.

6. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta
splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrad škody aj.).

7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na úl. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctarna@hzsmsk.cz.

IV. Jakost, záruka za jakost, vady zboží
l. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedeni stanovenými touto

smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.
Smluvní strany se dohodly na l. jakosti dodaného zboží.

2. Dodané zboží bude nové a nepoužité a vyrobené v roce 2020.
3, Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.

V. Sankční ujednání
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny VC. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání
1. prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto

smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2, Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely
plněni této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - nabídka předmětu plnění.
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07.U52(J2Cl Nabídka č.: st,s 364 l 2020

Dräger
HZSMSK

věc : Qk'chqdni nabídka Dräqer na dodávku PARAT masky.

Váženi cbchodni přátelé,

jménem dceřinné společnosti firmy DRÄGER si Vám dovolujeme předložit nabídku
s niže uvedenými ôbchôdnÍmi podmínkami :

CENA BEZ DPH:
PLATNOST NABÍDKY:
TERMÍN DODÁNĹ:
DODACÍ PODMÍNKY:
PLATEBNĹ PODMIĹNKY:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

SERVIS:

dle speciňkace
3 měsíce
Btýdnů
DDP sÍdlo objednatele
dle speciňkace v kúpni smlouvě

INFQRMAČNĹ SERVIS:

na zboží uvedené v této nabídce se vztahuje zámčrú
lhůta v délce 24 měsíců, není-li uvedene' jinak
záruční a pozáruční servis a sklad náhradnich dílů
DrägerService
PRAHA:
tel,
OSTRAVA: Ing. Ivana Chodurová
tel.
jakékdi další informace si můžete vyžádat na
telefomich číslech:
e-mail:
internet:

Doufáme, že tato nabídka odpevidá Vašim představám a těšíme se na Vaši
připadnou cbjednávku.

s přátelským pozdravem

za DRÄGER SAFETY s.r.o. - pobočka Ostrava

POLC. Název výrobku

1 Dräger PARAT® 5510 Single Pack
samostatné baleni v papirové krabici

Obkdmcí čMo cena za 1 ks Slava cena za 1 ks Množstvl " CalkoVá čsm Celková csna
bez DPH % netto bez DPH ks bez DPH s DPH

R59415 4 029,00 15,0 3 424,70 28 95 891,ED 116 028,80

95 &91,Elj -116 028,BQ

ObjednÁYku' (faxoúju l PDŠtOWli) a dotazy směřujte na:

DrägerSaféty s.r.o. '
moŇI:

divize PPS Vítkovice · , mm:
Kotkova 4a, 706 02 Ostrava - VítkOvice , :, .' ':,'
IČ : 2670077'8, DIČ : CZ26700778 : :'","- " .'..-, """ .."" :, ; "" '

Dräger Safety s.r.o. se Sálem Obchadni 124, 251 DI Čestlice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddll C, vložka 88292


