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KUPNÍ SMLOUVA i poř.čisb rok doba p|rlěni

Lá podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., %Msý@konjk, ve znční
pozdějších předpisů

(dále jen ,,OZ")

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 ,,kupující")

a

ZHT Group s.r.o.
Sídlo: Hranice VII - Slavič 16, 753 61 Hranice
IČO: 27762262, DIČ: CZ27762262
Zastoupená: jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Oberbank AG, č. účtu: 6000001393/8040
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vI. 29099
(dále jen ,,prodávající")

IT. Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je koupě ženijního nářadí (dále jen ,,zboží"), které je blíže specifikováno

v příloze č. l této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží.

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

3. Dodací lhůta: do 30.10.2020
4. Místo plnění (místo předání zboží): Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,

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

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27.08.2020, která byla na
základě zadávacího řízení č. 157/2020NZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Kupní cena a platební podmínky
l. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH 99 000,00 KČ
DPH 21 % 20 790,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 119 790,00 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č.l této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekroČitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí

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 dani z přidané hodnoty, ve znční
pozdějších předpisů (dále také ,,faktura"). 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) označení předmčtu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
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b) označení banky a čísla úČt1L 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 podobč musí být doručena na adresu kupujícího na úl. výškovická 49, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctama@,hzsmsk.cz.

IV. Jakost, záruka za jakost,
l. prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu,

smlouvou a podle technických parametrů a obchodních
Smluvní strany se dohodly na i. jakosti dodaného zboží.

2. Dodané zboží bude nové a n¢použité.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.

vady zboží
jakosti, provedení stmovenými touto
podmínek sjednaných v této smlouvě.

V. Sankční ujednání
l. 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

vr. Závěrečná ujednání
l. prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto

smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. proäávající 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 mluv), ve znění pozdějších
předpisů, přiČemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřqjněním v plném rozsahu. Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

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

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se nlacováním
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
plnění této smlouvy a při uveřgnění 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 steýnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis,

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - nabídka předmětu plnění (specifikace).
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Nabídka číslo: 2020322

ZHT Group s.r.o. Hranice
Hranice VII - Slavič 16
75361 Hranice
CZ
Tel./Fax:
Email:
lČ: 27762262 DIČ: CZ27762262

Peněžní ústav:
Čísĺq účtu: 6000001393/8040
IBAN: CZí2 8040 0G00 0060 0000 1393
SWIFT: OBKL CZ2X

Datum vystaveni: 27.08.2020 Způsob dodáni:

... ·Plat. podmľnky:
Platnost do: 26.09.2020 VS:
Poptávka:
poznámka l: NUPLA
Poznámka 2:
PQznámka 3:

289
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
výškovická 2995/40
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česko

IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561
převodním příkazem
2020322 PŘÍJEMCE

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, 700 3C, Česko

Poz Kód zboží

1. 030202057

2. 030204026
3. 030202053
q. 030204015
5. 030203002
6. 030203004

7. 030204019
8. 030203001

Název Reference

Metla 45 cm + násada NUPLA 125
cm
vidle - nupla
Lopata hranatá s plochou rukojetí

Krumpáč

Motykosekera 1,5 kg
Sekera NUPLA s prorážecÍm
bodcem 2,7kg 90 cm
Rýč 300,'130
Sekera s plochou hlavou

Rekapitulace DPH

Tuzemsko - výstup 21 %

Celková hmotnost: 120,04 kg

Měna:

Množství MJ

8,000 ks

4,000 ks
8,000 ks
8,000 ks
4,000 Ks
4,000 ks

CZK Kurz: 1,000

Cena MJ dph % Rabat % Celkem bez DPH

1 600,00 bez DPH 21,00 12 800,00

1 050,00 bez DPH 21,00
1 600,00 bez dph 21,00
2 500,00 bez DPH 21,00
2 500,00 bez DPH 21,,00
3 400,00 bez DPH 21,00

4 200,00
12 800,00
20 000,00
10 000,00
13 600,00

4,000 KS 3 100,00 bez DPH 2í,00
4,000 ks 3 300,00 bez DPH 2í,00

Základ DPH v CZK Sazba °6

99 000,00 21,00

celkem v CZK

12 400,00
13 200,00
DPH V CZK

20 790,00

119 790,00 CZK

Celkem k úhradě 119 790,00 CZK

Odběratel
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ZHT Group s.r.o. Hranice
. Hranice VI! - Slavč 16, PSČ:75361 Hranice, IČ:27762262, DTČ:CZ27762262
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