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I lVCRPO l Kf,TEL
xupttí  sMLoUVA č .j . 47t2o2o

dle zákona č ,.8912012 Sb., obč anský zákonÍ k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,'oZ)

uzavřená ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku mezi smluvní mi stranami

ZZOne s.r.o.

se sí dlem: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice

zastoupená: 
tČ o: 04325206

DlČ : Cz04325206

bankovní  spojení :  
č í slo ú č tu: 
kontaktní  osoba: 
telefon: 
e-mail:  
zapsaná u Krajské ho soudu v Hradci Králové , oddí l C, vloŽka 35626

(dále jen,,prodávají cí ")

c,

Č eská republika - Ministerstvo vnitra

se sí dlem: Nad Š tolou 936/3, 17o 34, Praha7
kontaktní  adresa: MV-GŘ HZs Č R, lnstitut ochrany obyvatelstva,

Na LuŽci 204,

533 41 Lázně Bohdaneč

zastoupená: plk. lng. Mgr' Rostislavem Richterem

ředitelem loo, MV-GŘ Hzs Č n
lČ o: 00007064

DlČ : Cz00007o64
bankovní  spojení :  
č í slo ú č tu' 
pověřený pracovní k
E-mail:  
telefon: 

1I ilil1ililt ilililI ilil1 illlllll llill llllil ilillllil llilllllil illlll

(dále jen ,,kupují cí ")



1.

2.

t.

Úvodní  ustanovení

Touto smlouvou se prodávají ci zavazuje dodat za podmí nek V ní  sjednaných

kupují cí mu zboŽí , 
'p""ifikouané  

v cl' ll. té to smlouvy a převé st na kupují cí ho vlastnické

právo k tomuto zboŽí .

Podkladem pro uzavření  té to kupní  smlouvy je nabí dka prodávají cí ho ze dne 23. 10.

2020.

lt.

Předmět smlouvy

1' Předmětem té to smlouvy je dodávka výpoč etní  techniky (dále jen ,,VT" nebo ,,zbož í ")

v mnoŽství  a specifikaci dle Pří lohy č . 1 smlouvy'

2. Kupují cí  sezavazujezboŽi převzí t azaplatitsjednanou cenu podle č l. lll. smlouvy.

1' Cena je stanovena Ve VyŠ l

DPH 21 o/o

CELKEM

lll.

Kupní  cena

247 638,30 Kč  bez DPH

52 004,04 Kč

299 642,35 Kč  s DPH

2.

3.

1.

2.

S lovy:  Dvěstědevadesátd evěttis í cš estsetč tyřicetdvě koru ny č eské  a 35/1 00

Nabí dnuté  jednotkové  ceny uvedené  v pří loze č . 1 té to smlouvy jsou považ ovány za

ceny nejvýš e pří pustné  a nepřekroč itelné , zahrnuji poplatky za autorská práva, celní

popiatky, é totogict< ou likvidaci vč etně dalš í ch nákladů  souvisejí cí ch s dodávkou zboŽí

v té to smlouvě výslovně neuvedených.

Cena je cenou nejvýš e pří pustnou, kterou je moŽné  změnit jen v pří padě změny sazby

DPH.

lv.

Doba a mí sto plnění

Prodávají cí je povinen dodat zboŽí  nejpozději do 30. listopadu 2020.

Mí stem plnění  je MV GŘ Hzs Č R, Institut ochrany obyvatelstva, Na LuŽci 204,533

41 Lázné  Bohdaneč .

V.

Vš eobecné  dodací  podmí nky

Dodávka zboŽí  bude povaŽována za uskuteč něnou její m převzetí m kupují cí m

a podpisem dodací ho listu zástupci obou smluvní ch stran V mí stě plnění .' Jedno

uýhotou"ní  dodací ho listu zů stane kupují cí mu a druhé  vyhotovení  bude předáno

prodávají cí mu'

Kupují cí  nabývá vlastnické  právo k dodané mu zboŽí  jeho převzetí m a je oprávněn zboŽÍ

pouŽí vat. Přóchod nebezpeč í  š kody na zboŽí  se ří dí  ustanovení mi $ 2121 a násl. oZ'
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vl.
Dodací  podmí nky

1' Prodávají cí  předloŽí jako souč ást dokumentace při dodávce zbož í ''

- dodací  list dodávky Se seznamem výrobní ch č í sel podle typů  dodávaných
zaYí zenÍ ,

2' Prodávají cí  je povinen dodat se zboŽÍ m ke kaŽdé mu zařizení  samostatné mu
funkč ní mu celku záruč ní  list, veš kerou dokumentaci vč etně návodu k obsluze v č eské m
jazyce, bez té to dokumentace nelze zbož í  převzí t.

3. Prodávají cí  je povinen předat kupují cí mu kompletní  dokumentaci k dodávané  VT a
kupují cí  je povinen tuto dokumentaci převzí t'

vil.
Platební  podmí nky

1. Platby se budou uskuteč ňovat v Kč  na základě faktury - daňové ho dokladu.

2. Prodávají cí  uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč  s DPH i bez DPH, S

uvedení m sazby DPH a její m vyč í slení m.

3. Prodávají cí  na faktuře uvede jednotkové  ceny v Kč  bez DPH a s DPH s uvedení m
sazby DPH a její m vyč í slení m.

4. Faktury jsou splatné  do 21 kalendářní ch dnů  ode dne její ch doruč ení  kupují cí mu na
adresu uvedenou v té to smlouvě jako mí sto plnění  /  sí dlo kupují cí ho MV GŘ HZs Č R,
lnstitut ochrany obyvatelstva, Na LuŽci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč .

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:

Č eská republika - Ministerstvo vnitra

Nad Š tolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené  - kontaktní  adresa pří jemce:

MV - GŘ Hzs'Č R tnstitut ochrany obyvatelstva

Na Luž ci 204

533 41 Lázně Bohdaneč '

5. Faktura je povaŽována za proplacenou okamŽikem odepsání  pří sluš né  č ástky z Úč tu
kupují cí ho'

6. Zbož í  je urč eno výhradně a zcela pro výkon pů sobností  v oblasti veřejné  správy, ve
které  se kupují cí  nepovaŽuje za osobu povinnou k dani ve smyslu $ 5 zákona č .
23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,;zákon
o dani z přidané  hodnoty"), a proto nelze na kupují cí ho aplikovat přenesenou daňovou
povinnost podle ustanovení  $ 92a a násl. zákona o dani z přidané  hodnoty'
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VI I I .

Záruka

Prodávají ci se zavazuje' poskytovat záruku na dodané  zboŽi

měsí ců '

tx.

VadY

Prodávají cí  je povinen dodat VT v mnoŽství  a technické  specifikaci dle pří lohy č ' 1 té to

smlouvy a při dodrŽáni obchodní ch podňí nek sjednanýc'h v té to smlouvě. Kupují cí  je

ó;Ňň doáané  VT převzí t a zaplatit kupní  cenu'

Poruš í -li prodávají cí  povinnosti stanovené  v bodu 1 tohoto č lánku' jedná se o vady

plnění .Kupují cí ;"pouinenreklamovatvadybezodkladněpojejichzjiš tění '

Zjisti-li kupují ci vady týkají cí  se-typu a technických parametrů  dodané  VT j iŽ při dodání ,

je oprávněn odmí t-noú  j"j i.r, převzetÍ  a od smlouvy odstoupit ' odstoupení  od smlouvy

'r'ňů ii.i bezodkladně pí ié mně oznámí  prodávají cí mu'

Vady, které  kupujici qis!!. ?1po "převzetí  
dodávky, je prodávají cí  povinen odstranit

nejpozději do 14"iiái"n'oarní ch 
'dnů '-oá 

oorueeni reklamace. Prodávají cí  odstraní  vady

bezú platně dodanň náhradní ho piňeň1 v mnoŽství , druhu a jakosti dle smlouvy'

obdobně postupuje prodávají cí  i 
';  pří padě., .nevyuŽije-li 

kupují cí  své ho práva na

oorioup"ni od smlóuvy podle bodu 3 tohoto č lánku'

x.

Smluvní  pokuta a ú roky z prodlení

V pří padě nedodrŽení  termí nu dodání  a předání  zboŽi podle č l' lll' a lV' ze strany

prodávají cí ho, v pňp"dě nepřevzeť i zboŽi ze strany kupují cí ho zdů vodů  vad zboŽi

nebo v pří padě p;"jl; ; i proáávají cí ho s odstranění m vad zboŽÍ  je prodávají cí  povinen

uhradit kupují cimu smtuvni poxutu vé  uysi o,z o/o z celkové  ceny zbož í  bez DPH za

[ "zoý, byť 'i ž apoč atý kalendářní  den prodlení '

Kupují cí  je povinen zaptatit prodávají cí mu_za prodlení  s ú hradou faktury po sjednané

lhů tě splatnosti Úrok z prodleni u. í yš i ď,z ú  z ďuŽné  č ástky bez DPH dle pří sluš né

i"l.iú rv'." kaŽdý, byt izapoč atý, den prodlení '

Smluvní  pokuta a ú rok z prodlení  jsou splatné  do 14 (č trnácti) kalendářní ch dnů  ode

dne jejich uplatnění .

Zaplacení msmluvní pokutyaú rokuzprodlení není dotč ennároksmluvní chstran
na náhradu š kody nebo odš kodněni u prn'á*  rozsahu ani povinnost prodávají cí ho řádně

dodat zboŽi.

Za podstatné  poruš eni té to smlouvy prodávají cí m, které  zakládá právo kupují cí ho na

oJ.[ * p"ní  od té to smlouvy, se povaŽuje zejmé na

prodlení prodávají cí hosdodánimzboŽioví ceneŽjedentýden;
ňeoJstr"hění  vaó zboŽi ve lhů tě stanovené  podle č l' Vlll';

postup prodávají cir_'" priJodání  zboŽi V rozporu s pokyny kupují cí ho.

Kupují cí jedáleoprávněnodté tosmlouvyodstoupitvpří padě,Že

a) vů ci majetku prodávají cí ho probí há insolvenč ni ří zeni, v němŽ bylo vydáno

rózhodnutí  o ú padku, pokud to právní  předpisy umoŽňují ;

v dé lce minimálně 12
1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

a)
b)

c)

6.
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7.

L

b) insolvenč ní  návrh na p-rodávají cí ho byl zamí tnut proto, ž e majetek
prodávají cí ho nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení :c) prodávají cí  vstoupí  do likvidace.

Prodávají cí  je oprávněn od smlouvy^  odstoupit v pří padě, Že kupují cí  bude v prodlení
s Úhradou svých peněŽitých závazkť s vyplývají cí ch zté to smlouvy'po dobu delš í  neŽ
š edesát (60) kalendářní ch dní .

Úeinry kaŽdé ho odstoupení  od smlouvy nastávají  okamŽikem doruč ení  pí semné ho
projevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé  smlú vní  straně. odstoupení  od smlouvy
se nedotýká zqmé na nároku na náhradu š kody, smluvní  pokuty.

xt.

odstoupení  od smlouvy
odstoupení  od smlouvy se ří dí  ustanovení mi $ 2001 a násl. oZ.
Smluvní  strany pokládají  za podstatné  poruš ení  smlouvy prodlení  prodávají cí ho se
splnění m předmětu smlouvy ve sjednané m termí nu dle- č l' lV. té to smlouvy nebo
nedodání  zbož Í  v poŽadované  kvalitě a mnoŽství  dle té to smlouvy.
Kupují cí  je oprávněn odstoupit od smlouvy' jestliŽe nabyde právní  moci rozhodnutí
insolvenč ní ho soudu, ií mž  se osvědč uje ú padek nebo hrož icí  ú pade[  prodávají cí ho dle
zákona č . 18212006 Sb , o ú padku a způ sobech jeho řeš ení  (insolvánč ní  zákon), ve
znění  pozdějš í ch předpisů

1.

2.

3.

xil.

Řeš ení
1' Veš keré  spory mezi smluvní mi stranami

2. Nebude-li smí rné ho řeš ení  dosaŽeno,
obecnými soudy Č eské  republiky.

sporů

budou řeš eny nejprve smí rně.

budou spory řeš eny v soudní m řÍ zení před

. xilt.
odpovědnost za š kody

1' Prodávají cí  odpoví dá za š kodu způ sobenou vadným plnění m té to smlouvy v rozsahu
stanovené m č eským právní m řádem' zejmé na pak oZ.

XIV.

Závěreč ná ustanovení
1' Tato smlouva_ Se ří dí  právní m řádem Č eské  republiky, zejmé na pří sluš nými

ustanovení mi oZ.

Smlouva nabývá platností  dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami, ú č innosti
dnem uveřejnění  v registru smluv'

Smlouva mů Že být měněna nebo.doplňována jen pí semnými, oč í slovanými dodatky
odsouhlasenými smluvní mi stranami' které  se stanou nedí lnou souč ástí  té to smlouvy.
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4.

5.

6.

obě smluvní  strany prohlaš ují , Že tato smlouva nebyla uzavřena v tí sni, ani za

jednostranně nevýhódných poďmí nek a na dů kaz toho připojují  své  podpisy'

Tato smlouva je vyhotovena v poč tu 6 stran, vš e ve třech stejnopise} h, z nichŽ dva

obdrŽí  kupují cí  a jeden prodávají cí '

Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy je Pří loha c. 1

Ve Staré m Hradiš ti dne 2 7" x0. 2020

ffzz
72ane s.r

533 52 Staré
lÓ i 0432520

kuPujici
plk. lng. Mgr. Rostislav Richter

ředitel l nstitutu ochrany obyvatelstva

V L. Bohdaneč  dne 2 9, 10, 2020
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Pří loha č . 1
Polož ka Cena/ks bez DPH Mn. Celkem bez

DPH
Celkem s DPH

Notebook - Hp pB4sscT R5-4so0u 'ts 8GB/2s6 pc,
W10 Pro

18 034,68 Kč 10 ks 180 346,82 Kč 218 219'65 Kč

Rozš í řená záruka - HP 3y Return to Depot
Notebook Onlv SVC

l 395,35 Kč 10 ks 13 953.49 Kč 16 883,72Kě

PC stolní  - 9UT25EA# BCM _ HP ProDesk 4ooc6 sFF
i5-9400, 1x8 GB,
ssD 256 GB M.2 NVMe, lntel HD, kl. a myš ,
DVDRW2xDP
+ VGA. WinlOPro

14 000,00 Kč 2ks 28 000'00 Kč 33 880,00 Kč

Rozš í řená zaruka - U6578E _ HP CPe - Carepack
3y NBD Onsite Desktop Only
HW Supoort

1,00 Kč 2ks 2,00 Kč 2,42Kč

Moní tor 24" - HP 24fw lPs FHD
í  920x1 080/1 000 :  í  / 300/VGA/HDMl/sms

2 965,I2Kč 2ks 5 930,23 Kč 7175,58 Kč

Klávesnice - HP UsB Keyboard CZ 430.23 Kč , 2ks 860,47 Kč 1 041,16 Kč
Myš  - USB - HP Wireless Mouse 200 (Pike Silver) 294.44Kč l2 ks 3 533,30 Kč 4 275,29 Kč
Monitor 27" - tnszAA# ABB - Hp EtiteDisptay
LED LGD E273q27" Wide
IPS (2560x1440, Sms, 350nits, 1000: 't,VGA, DP, HDMt,
us83.0. usB-c)

7 506,00 Kč 2ks 15 012,00 Kč 18164,52Kč

247 638,30 Kč 299 642,35 Kč

* -siri$!i'# $"?u

= '; ť rj 'l* F'ffi: :J"

,Pzzoru
'ť š : iš iiiÍ ,s{ š %
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