
Evidenční číslo smlouvy: 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená na základě ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,občanský Zákoník“) 

Smluvní strany 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský, organizační složka 
Státu 
sídlo: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
jednající: Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem 
IČO; 00020338 DIČ; CZ00020338 

(dále jen ,,kupující“)

a 

XEVOS Solutions s.r.o. 
sídlo: 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky 
jednající: jméno funkce Sale Specialist, na základě plné moci 
IČO; 27831345 DIČ; cz CZ27831345 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37006 
(dále jen „Pľodávající“) " 

úmmL 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava závazků smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Nákup mobilních telefonů III - 2020“ u prodávajícího řádně a 
včas dodat kupujícímu 130 mobilních telefonů, zboží dále specifikované v odst. 2 tohoto článku 
a v příloze této smlouvy, včetně dokladů vztahujících se ke zboží (návod k použití V češtině, 
prokázání shody S předpisy EU), umožnit kupujícímu se zbožím nakládat a převést na něj 
vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu mobilní telefony upřesněné v nabídce ze dne 25.11. 
2020, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

2.1. 130 X mobilní telefon zn. SM-MZISFZKUXEZ Samsung Galaxy M21
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2.2. Požadované příslušenství k mobilním telefonů: 
0 adaptéry S kabelem (nabíječka) 

(dále jen ,,zboží“). 

3. Tato zařízení mohou být provozována v ČR a ve všech členských státech EU. Prodávající 
prohlašuje, že dodávané Zboží splňuje minimálně technické požadavky na výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek II. 

Místo plnění, vzájemný styk mezi smluvními stranami a osoba oprávněná k převzetí 
zboží 

vv 
1. Místem plnění předmětu této smlouvy je pracoviste kupujícího: Ztracená 1099/10, 161 00 
Praha 6 - Ruzyně. 
2. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob 
uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě jakýchkoli změn kontaktních osob, popř. jejich 
kontaktních údajů apod. jsou smluvní strany povinny si tyto změny bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit. 

vv 
3. Kupující je oprávněn písemně poverit převzetím zboží i jinou osobu, než je osoba uvedená 
V záhlaví této smlouvy. 

Článek III. 

Dodací podmínky, předání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen na své náklady dodat zboží určené touto smlouvou V dodací lhůtě 
nejpozději do 18.12.2020 ve stanoveném množství a jakosti na adresu pracoviště kupujícího 
dle čl. II této smlouvy. 

2. Prodávající má povinnost uvědomit kupujícího o připravenosti zboží k dodání nejpozději 2 
pracovní dny přede dnem, kdy jeho dodání zamýšlí. 

3. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v místě, v množství, provedení a jakosti podle 
podmínek této smlouvy, ve vhodném, nepoškozeném obalu a s doklady umoznujícími jeho 
řádné převzetí a užívání (návod k použití v češtině, prokázání shody s předpisy ČR a EU). 
4. Řádné předání a převzetí zboží bude potvrzeno podpisem dodacího listu oběma smluvními 
stranami. Podpisem dodacího listu je zboží dodáno dle této smlouvy. Tímto okamžikem 
přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího. 

5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady či odchylky od popisu dle 
této smlouvy, její Přílohy č. 1 nebo dle dokumentace ke zboží. V takovém případě je kupující 
povinen sepsat zápis o zjištěných vadách podepsaný osobou kupujícího oprávněnou k převzetí
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zboží a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není kupující povinen převzít zboží, 
podepsat dodací list ani Zaplatit cenu za zboží. 

Článek Iv. 

Kupní cena, platební a fakturační podmínky 
l. Celková kupní cena za 130 ks mobilních telefonů činí: 622 700,00 Kč bez DPH, 130 767,00 
Kč při sazbě 21 % DPH, tj. 753 467,00 Kč S DPH. 
Cena za l ks mobilního telefonu činí 4 790,00 Kč bez DPH, 1 005,90 Kč při sazbě 21 % 
DPH, tj. 5 795,90 Kč S DPH, 
2. Cena uvedená V odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a Zahrnuje Veškeré náklady 
prodávajícího spojené s předmětem plnění této smlouvy, včetně nákladů za balné, skladné, 
dopravu do místa plnění dle čl. II. této smlouvy, předání a převzetí zboží. 

3. Kupující nebude prodávajícímu poskytovat před řádným předáním a převzetím zboží zálohu 
na kupní cenu V jakékoliv formě. 

4. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu za zboží až po řádném předání a převzetí zboží V 
souladu S článkem III. této smlouvy. Celková kupní cena bude rozdělena do 2 faktur, 1. 
faktura bude vyhotovena Za 93 ks mobilních telefonů a 2.faktura za 37 ks mobilních 
telefonů. V případě daňového dokladu V elektronické podobě lze zaslat fakturu emailem na 
emailovou adresu: podatelna@ukzuz.cz do 18.12.2020. 

5. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
platnými právními předpisy, název a evidenční číslo této smlouvy. K faktuře musí být jako 
nedílná součást připojena kopie dodacího listL1 dle čl. III. této smlouvy podepsaného osobou 
kupujícího oprávněnou k převzetí zboží. 

6. Pro splatnost faktury sjednávají smluvní strany lhůtu 15 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení kupujícímu. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo uvedené údaje 
budou nesprávné, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, aniž se tím 
dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
bezvadné faktury kupujícímu. 

7. Dnem platby se rozumí den, kdy je fakturovaná částka odeslána Z účtu kupujícího na účet 
prodávajícího uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému V záhlaví této 
smlouvy, popř. číslu účtu prodávajícího, který je uveden V registru plátců DPH. 

Článek v. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
l. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, má zboží vady. Za vady se považuje i dodání zboží, které neodpovídá 
podmínkám stanoveným touto smlouvou, nebo vady v dokladech nutných k užívání zboží. 
Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží má vlastnosti deklarované při nabídce zboží.
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vv 
2. Prodávající odpovídá za vady zboží zjistené při převzetí zboží nebo V průběhu záruční doby 
zboží. Prodávající poskytuje touto Smlouvou na zboží dodané podle této Smlouvy záruční dobu 
V délce 24 měsíců ode dne řádného převzetí zboží kupujícím. Po tuto dobu se prodávající 
zavazuje provádět na vlastní náklady záruční servis. 

3. Prodávající je povinen zahájit činnosti potřebné k co nejrychlejšímu odstranění závady do l 

pracovního dne po oznámení závady kupujícím. Lhůta pro odstranění vad zboží v záruční době 
činí 30 dní, pokud kupující písemně nestanoví lhůtu delší. 

4. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

5. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Není- 
li to možné nebo je-li vada opakovaná, je prodávající povinen provést odstranění vady 
nahrazením novým bezvadným zbožím. 
6. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nebo v autorizovaném servisu na 
území ČR. Autorizované servisy jsou uvedeny na platném seznamu www. 
https://wWW.samsung.com/cz/support/servìce-center/ Autorizované servisy jsou subjekty 
určenými k provedení záruční a pozáruční opravy. 

7. Reklamace a požadavky na záruční opravy budou prodávajícímu předávány telefonicky na 
tel. čísle: 591 140 315 nebo na e-mailu: sales@xev0s.cz 

8. Prodávající neodpovídá za vady prokazatelně způsobené kupujícím, neodbornou manipulací 
nebo mechanickým poškozením. 

9. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu Škody nebo 
na uplatnění Smluvní pokuty. 

Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok Z prodlení 

l. V případě prodlení prodávajícího s řádným předáním zboží v tennínu dle čl. III. odst. l této 

Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení. To platí i v případě, kdy kupující nepřevezme 
zboží z důvodu dle článku III. odst. 5 této smlouvy. 

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne doručení 
jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na řádné dokončení 
plnění předmětu této smlouvy, popř. odstranění vad.
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Q‹ Í sn 5 ek VII. 

Závěrečná ustanovení 

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem uveřejnění V registru smluv. 

2. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jej ím základě se řídí zejména občanským 
zákoníkem. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, smluvními stranami 
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky musí být podepsány oběma 

vr smluvními stranami a stávají se nedílnou soucasti této smlouvy. 

4. Prodávající prohlašuje, že akceptuje Veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené 
V zadávací dokumentaci. V případě případného rozporu mezi textem smlouvy a jejich příloh 
bude mít text zadávací dokumentace přednost. 

5. Tato smlouva je vyhotovena V 2 vyhotoveních s platností originálu, Z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož Smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy. 

7. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že kupující v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon 0 registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní celé znění této 
smlouvy, včetně jejich příloh, změn a dodatků v registru smluv. 

vr v 
8. Nedílnou soucasti této smlouvy je následující príloha č. 1 - nabídka ze dne 25.11. 2020 
obsahující specifikaci mobilních telefonů. 

V Bmě dne 

za kupujícího 

Ing. Daniel Jurečka, ředitel
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