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Kupní smlouva

Č. KRPE-65275/ČJ-2020-1700VZ
uzavřená dle § 2079 a nás|edujicich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

zastoupený: Ing. Milan Marek, vedoucí OMTZ

právni forma: organizační složka státu

lČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: čnb

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: +420 974 562 531, milan.marek@pcr.cz

(dále jen ,,kupující")

prodávající:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

2 THETA ASE, s.r.o.

Jasná 307, 735 62 český Těšín - Mosty

258 67 032

CZ25867032

kb a.s., český Těšín

86-5920670737/0100

Telefon, e-mail:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23131

(dále jen ,,prodávajÍcÍ)

uzavíraji tuto smlouvu, kterou se prodávajÍcÍ zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku
II. této smlouvy, do místa dodáni podle ČI. Ill. této smlouvy a kupujicI se zavazuje k převzetí zboží a
zaplacení kupní ceny v souladu s ČI. lV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
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Il. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem plněni této kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem ,,Nákup |aboratorní
digestoře" je závazek prodávajÍcÍho odevzdat kupujÍcÍmu věc (dále také zboží), která je
předmětem koupě, a to ve specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně stanovené touto
smlouvou včetně dopravy zboží do místa dodáni, a závazek kupujícího toto zboží převzít a
zaplatit prodávajíchnu kupní cenu.

2. Přesná specifikace zboží:
Laboratorní digestoř skříňového typu - 1 kus (souprava)

- Rozměry digestoře v uvedených rozměrech: š (1000-1050) x d (700 - BOO) x v (2200 -2250) mm - pro konkrétní podmínky pracoviště.
Provedeni digestoře celoplastové.

- Digestoř musí být vybavena skříni s čelní a bočními stěnami z čirého, chemickyodolného materiálu, s posuvnou čelní stěnou směrem nahoru a dolů.

- Čelní posuvná stěna musí být opatřena 2 uzavíratelnými otvory pro prostrčeni rukou(pro práci se silně páchnoucími předměty).

- Digestoř musí být vybavena odtahem výparů.
- Odtah výparů musí být opatřený minimálně 1 regulovatelným ventilátorem a bezproblémů napojit na standardní odvodné potrubí (napojeni ve výšce cca 2900 mm na potrubí o
průměru 200 mm).

- Pracovní deska musí být zhotovena z termicky a chemicky odolného materiálu aopatřena výlevkou (malým dřezem) s napojením na odpad.

- Ve spodní části digestoře (pod pracovni plochou) musí být odsávaná skříňka na
uloženI chemikálií s posuvnými dvířky.

- Pro práci s různými elektrospotřebiči musí mít digestoř k dispozici 2 elektrické zásuvky
230 V dle platných norem.

- Digestoř musí mít napojeni na přívod teplé a studené vody a stlačený vzduch.
- Digestoř musí být vybavena osvětlením - LED popř. zářivky.

- Elektrické prvky digestoře, včetně ventilátorů, musí být připojitelné k běžné elektrické
síti 230 V dle platných norem.

- Ovládací prvky digestoře, spouštěni různých médií i elektrické zásuvky musí býtumístěny na vnější čelní straně pod okrajem pracovní desky digestoře.

- Součástí digestoře musí být i min. 2 záchytné vany na rozlité chemikálie.

- Součástí digestoře musí být i 1 odkapávač na laboratorní sklo (nechceme sušák skla
typu ,,ježek")

3. Kontaktní osoba kupujÍcÍho: Libor Vaščík, tel. "420 974 562 557, libor.vascik@pcr.cz.

III. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Doba plnění: do 30. listopadu 2020.
2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48

Pardubice.
3. Místo dodáni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim,

Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim.
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4. Náklady spojené s odevzdáním zboží nese prodávajÍcÍ. Uskutečněním dodávky se rozumí
jednorázové dodáni do místa dodání.

5. Součástí předmětu plnění bude instalace a zaškoleni obsluhy v místě dodáni.

6. K předmětu plněni bude přiložen Návod k použiti a k základnímu servisu v českém jazyce.

IV. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávajÍcÍ
předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

Typ digestoře: Celoplastová

cena bez DPH 163 700,00 KČ

DPH 21 % 34 377,00 Kč

cena včetně DPH 198 077,00 Kč

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky zboží a to včetně nákladů na
dopravu zboží do místa dodání, instalace digestoře na místě určení a zaškolení obsluhy.
Kupní cena uvedená v tomto článku je cenou nejvýše přípustnou.

3. prodávajÍcÍ se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu předmětu plněni mimo okolnostĽ které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.

4. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, budou
dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou před účinnosti
přis|ušného zákona reagovat dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XII. odst. 1 této smlouvy.

V. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnictví ke zboží převzetím od prodávajÍcÍho v místě dodáni. Současně
s nabytím vlastnictví na kupujÍcÍho přechází nebezpečí škody na věci.

2. Předání a převzetí předmětu plnění bude prokázáno datovaným dodacím listem, podepsaným
zástupci obou stran, s uvedením specifikace dodávky a který bude potvrzovat, že zboží bylo ze
strany prodávajÍcÍho kupujIcimu předáno ve sjednaném místě v požadovaném množství a kvalitě.
Součástí dodacího listu budou všechny doklady, které se k předmětu plnění vztahují a které jsou
potřebné k převzetí a užíváni věci.

3. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupujÍcÍ povinen převzít a převzetí
prodávajíchnu potvrdit.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, číslo smlouvy a název
zakázky, cenu bez DPH, vyčís|ení DPH a cenu včetně DPH a označení 014V181000251 KŘP
PbK - vybavení OKT.

2. Faktura bude vystavena do 14 dnů po realizaci dodávky nebo předána při převzetí předmětu
plnění a její nedílnou součásti bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami.

3. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručeni kupujícknu na adresu uvedenou
ve smlouvě. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po
terminu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

4. KupujÍcÍ je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti,
není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh
zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu
běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

5. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné částky z účtu kupujÍcÍho.

6. Zálohovou platbu kupujÍcÍ neposkytuje.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ProdávajícI odevzdá kupujÍcÍmu předmět plnění smlouvy v ujednaném množství, jakosti a
provedení.

2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupujÍcÍ právo uplatnit vůči
prodávajichnu nároky v souladu s § 2099 až 2117 (resp. § 2161 až 2174) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

3. prodávajíci je povinen dodat předmět plněni se zárukou na jakost v délce minimálně 24 měsíců.

4. Autorizovaný servis na předmět plnění musí mít sídlo na území České republiky.

5. Případná nutná přeprava reklamovaného předmětu plněni tam i zpět bude zabezpečena na
náklady a riziko prodávajÍcÍho.

VIII. SMLUVNÍ POKUTA

1. KupujícI je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu za nedodržení termínu splněni
dodávky ve výši 0,5 % z její ceny a to za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajicimu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

4. KupujIcí je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností
prodávajícího vznikla škoda.
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lX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Smluvní strany odpovÍdaji za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poruši4i smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušeni smlouvy:
a) nedodání zboží prodávajícím ani do 15 dnů po uplynutí posledniho možného termínu dodání,
b) neproplacení faktury kupujíckn ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
C) nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujíciho prodávajícím.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešeni
dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, očÍs|ovaných
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy. l

3. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě.

5. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plněni této smlouvy získá od kupujíciho a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o
informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno
zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

6. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních stran,
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona o registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejni Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv
doručeno elektronicky.
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3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, očÍs|ovaných
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle a že
jsou jim všechna její ustanoveni jasná a srozumitelná.

5. Tuto smlouvu tvoří 6 stran textu. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž jeden obdrží prodávajÍcÍ a jeden kupujÍcÍ.

V Pardubicích dne 2 L "09- 2020 V Českém Těšíně-Mosty dne r 'b · Zozd

KupujÍcÍ prodávajÍcÍ

Ing. Milan Marek
vedoucí OMTZ

,%,

{,B! )
2 THETA ASE, s.r.o.

jasná 307, 735 62 český Těšín
Co: 25867032, dič: cz25867032
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