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Kupní cena je sjednána dohodou smluvnich stran V souladu s ustanoven ími zákona Č' 526/1990

sb', o cenách' Ve znění pozdějších předpisů.

Kupní cena' kterou je kupující povinen zaplatit prodáVajícímu za íunkění a kompletní dodáVku

dle ilánku 1 této smlouvy' činí dle dohody smluvních stran celkovou kupní cenu bez DPH 452
271,- Kč (slovy: (ČtyřistapadesátdVatis ícdvěstěsedmdesátjedna koruny České), DPH 94 976'91

Kč, cena Včetně DPH činí částku 547 247,91 Kč'
Kupní cena dle tohoto Článku smlouvy je cenou konečnou a nejvýŠe přípustnou a není ji moŽno
překroČit Vyjma změny práVních předpisů, například změny sazby DPH u tuzemského
účastníka'

cena zahrnuje VeŠkeré náklady prodáVajícího za dodáVku zboŽí spojené s plněním popsaného

V čl. l' této smlouvy.
PoloŽkový rozpočet ceny zboŽí s uvedením ceny za kus je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy'
VýŠe sazby DPH, Výše DPH a celková cena Věetně DPH sjednaná V této smlouvě bude u

tuzemského ÚČastníka upravena V případě změny sazby DPH u zdanitelného pIněnÍ nebo
přijaté úplaty V souladu s aktuálnízměnou zákona o dani z přidané hodnoty V platném znění.
Žádná poloŽka bez Uvedené ceny nebude dodateině proplacena a kupujÍcí o ní bude
předpokládat, Že je zahrnuta do jjné poloŽky'

Při výkonu této činnosti není ČHN4Ú osobou povinnou k dani podle s 5 odst' 3' zákona č.

23512004 sb', o dani Z přidané hodnoty.

5.

6.

Český hydrometeo|oIogrcký ús1aV
Na Šabaice 2o5o/17 143 06 Praha 4 Komořany
Telr244 03 1111, Fax:241 760 689

lČ:ooo2o699
Dlč:cZooo20699
Daiová schránka: e37djs6
E-nra l:chmi@chm cz

ěesk$
hgdrometeorotogický

o(a
ústav

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLoUVY

1. ProdáVající se touto kupní sm|ouvou (dále jen ,,smlouva") zauazuje dodat za podmínek této
smlouvy kupujícÍmu Vybavení mikrovlnných rozkladných Zařízení ETHoS oNE (Milestone srl)
(dá|e jen 

'Zboží") a převést na kupujícího ke zboŽi Vlastnické práVo'
2' Bližší specifikace zboŽí je uvedena v Příloze č. '| - cenová nabídka č. P21052'I1MD1'
3. Kupu]ící se za podmínek této smlouvy zavazqe zboŽÍ převzít a uhradit za prevzaté zboŽl

prodáVajícímu kupnícenu uvedenou V této sm|ouvě'
4' ZboŽi je dodáVáno na zák|adě Výsledku VZ - systémové číslo Veřejné zakázky:

No06/21lv00017137' Veřejná zakázka na dodáVku s názvem - Vybavení mikrovlnných
rozkladných zařÍzení ETHos oNE (lvlilestone srl) a nedílnou součástí dodáVky zboŽí je i

doprava na místo plněn í'

MísTo, ČAs A zPÚsoB PLNĚNÍ

Doba dodání: do 6 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději VŠak do 30. 9' 202'1'

Místo dodání: Český hydrometeorologický Ústav' Generála Šisxy olz, 'l43 o0 Praha_Kamýk'

KUPNí cENA

I 
Číslo smlouvy: 232/2021 
Verze K2/2021 

Český . 
hgdrometeorologıeký 
ustav 

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

I 

1. Prodávající se touto kupní smlouvou (dále jen ,,smlouva") zavazuje dodat za podmínek této 
smlouvy kupujícímu vybavení mikrovlnných rozkladných zařízení ETHOS ONE (Milestone Srí) 
(dale jen I:zboží") a převést na kupujícího ke zboží vlastnické pravo. 

2.3. 

4. 

Bližší specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 - cenová nabidka č. P2105211MD1. 
Kupující se za podmínek této smlouvy zavazuje zboží převzít a uhradit za převzaté zboží 
prodávajícímu kupní cenu uvedenou v této smlouvě. 
Zboží je dodáváno na základě výsledku VZ - systémové číslo veřejné zakázky: 
N006I21IV00017137, veřejná zakázka na dodávku S názvem - Vybavení mikrovlnných 
rozkladných zařízení ETHOS ONE (Mííestone Srí) a nedílnou součástí dodávky zboží je i 
doprava na místo plnění. 

MÍSTO, ČAS A ZPŮSOB PLNÉNÍ 

Doba dodání: do 6 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2021 . 

Místo dodání: Český hydrometeorologický ústav, Generála Šišky 942, 143 00 Praha-Kamýk. 

III. KUPNÍCENA 

1 ı 

2. 

3. 

Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu S ustanoveními zákona Č. 526/1990 
Sb., O cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za funkční a kompletní dodávku 
dle článku 1 této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkovou kupní cenu bez DPH 452 

,- Kč (slovy: (čtyřistapadesátdvatisícdvěstěsedmdesátjedna koruny české), DPH 94 976,91 
KČ, cena včetně DPH činí částku 547 247,91 Kč. 
Kupní cena dle tohoto článku smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a není ji možno 
překročit vyjma změny právních předpisů, například změny sazby DPH u tuzemského 
účastníka. 

271 

4. 

5.6. 

7. 

Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za dodávku zboží spojené S plněním popsaného 
v ČI. I. této smlouvy. 
Položkový rozpočet ceny zboží S uvedením ceny za kus je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH sjednaná V této smlouvě bude u 
tuzemského účastníka upravená v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo 
přijaté úplaty V souladu S aktuální změnou zákona o dani Z přidané hodnoty v platném znání. 
Žádná položka bez uvedené ceny nebude dodatečné proplacena a kupující o ní bude 
předpokládat, že je zahrnuta do jiné položky. 
Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zákona Č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17. 143 06 Praha 4-Komořany 
Tel.: 244 03 111t, Fax: 241 760 689 
www.chmi.cz 

IČI 00020699 
DIČ: CZ00020699 
Datová schránka: e37djs6 
E-mail: chmi@chmi.cz 2/7 
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PŘEDÁNi A PŘEvzETí zBoŽí

ProdáVající je povlnen předat KaŽdou kompletně dokonÓenou (funkční) dodáVku zboŽí v mistě
plnění zástupci Kupujícího' *"r-u'n" 

""o"rn 
'"jůŽe 

na dotaz prodáVajícího urČit kupující' není_Ii

[jii"]Jii""TijJj; zboŽi musí být ze strany prodáVajícího ohláŠené nejméně 5 pracovních

1.

Kupujici neposkytuje zálohy'Kupujici neposkytYj"'ál1|]^-^_ou 
okamŽikem odepsánifaktuÍované Óástky z úětu kupuiícÍhoFaktura se povaŽuje za u!'razen 

^yáÁňótl| nlnění dodáVky zboŽí a mur:::':'ffi:':;:Í:|""íi'ffffi: :^x'*#i'ď i:ť'"::*::l, i:Lx"J''ff iol "LT
Cena musí Vycházet z určeneho a pozauuval19''v PlÝÝ||'-'-' 

)učástÍ faktury musí být VŽdy iJň."n"""i ""é*"'é 
náklady spojené s o "ui]:::1:^:l1,y^ruY'noxuo ie deÍinován.

Jbsahovat VeŠkere naKlaoy :':,il;;;; il, u xazoe poloŽky, pokud je definován'poloŽkový rozpoČet' tj 'uY:d.:: '. '.'^^*^ . í'óAtniho dokladu u".'y.lu přísluŠnýc

poloŽkový rozpoČet' tj' s uvedenlm cenv Za Kus ''," a'v.lu přísluŠných práVnichř:ř.;;;';il;.aho;at náleŽltosti řádného a ri'"]ll"-o^",:1o":'i"".'.l* i" ..nni pozdějšicn
6. iaktura musí obsahovat náleŽltosll raollellU a uwv!ll|||Ý -- -lné 

nodnóty, ve znění pozdějších
" 

'ili',.o' 
."iména zákona i ":l':^o1"::^ -""j:l],íi:'o'li!l!]i r' i"i.i"ř" . 

" 
l' 

" 
o. ď ::1 y': ::1f ,,i :ii":*'::,,'J

:l' l-aKtura musl UUJdl lvvq! ' ň-oava1icirro' jejich lČo' DlČ- název a sídlo kupujícího a p
- evidenční Číslo daňového dokladu'
- ěísto 

".touuy 
kupujícího' nazev zaKázKy

- názeu zboŽí a místo dodání zboŽí'
- datum dodání zboŽí'
- cenazazboZi,
- sazba DPH,
- datum Vystaveni Íaktury
- den uskuteČněnÍ plnění
- den splatnosti

tv.

1.

3.

dní před jeho dodánÍm

i:"š:J,:::Ll3"'?]"i;:"Ju"B]"',"" " ^".""''TeL 244 03 11l1.Far 24l760tiBe

lČ:00020699
DlČ]cZ00020699
Datová schÍánka: e37djs6
E-mail: chmj@chmicz

il'Jil"f::"'""Ťlilu,,"*o je: e_ma': Msr. E's,ka Yii]l1;ji;"1'ji*Jí:-,iflíl'
Kontaktní osobou Kupu]lull l" 

'"_ 
" '] _'^'-l-, ^.^r^,' .,or'i oovaŽována za změnu smlouvy'

"rirr".uoooaou"ro"r'.rrnl'"' 
' Zména'::"*"r':".:'-,:::':::L",. 

oísemného oznámen?.*ffi ffi Lfi llfi "ň'".J}"J*1l::^'::::".::,']:::[l"":ilil"JJÍilT: fl.illl..* ''j 
'"J.;J 

oznámeníse povaŽuje ioznámenÍzaslané na emailovou

4. ;::".''Hi:liJ"i:lllen r oooavce zboŽí Vyhotovit Ve dvou VýtlscÍch předáVacÍ protokol a

specifikovat V něm dodané 'o"'l' 
u ono"ou iádného splnění-dodáVky zboŽí prodáVajícím a po

splnění Všech jeho záVazkŮ """"''!i'ion 
s dodávkou zboŽÍ převezme zástupce kupu'iícího

.oozi 
" 

na"t"one podepiŠe předáVací protokol

PLATEBNí A rlxruRnčHí poptvtiHxv

DaňoVÝ doklad (dále jen "faktura") 
bude Vystaven prodáVajícím do 14 kalendářnÍch dnů 'po

Í:'-ru;:rtffJ"Tj'j:'[Ť::'n:il" a její nedílnou souÓástí budou oboustranně
podepsané předáVací protokoly'

Platby budou ze strany kupujíciho prováděny Výhra1:ě'".11"]:;::'L'ilT:[IáT;fflx"""#;."#;;;;j;lh;' oooa sptatnosti daňových dokladů je stanoV(
o""' j"r"a".i o"ooVého dokladU zadavateli'

2.

3.

4.

5.

Číslo smlouvy: 232/2021 
Verze K2/2021 

. | .  
Český . 
hgdrometeorologıckg 
ústav 

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Prodávající je povinen předat každou kompletně dokončenou (funkční) dodávku zboží v místě 
plnění zástupci kupujícího, kterého předem může na dotaz prodávajícího určit kupující, není-li 
určen V této smlouvě. 
Oznámení o dodávce zboží musí být ze strany prodávajícího ohlášené nejméně 5 pracovních 
dní před jeho dodáním. 
Kontaktní osobou kupujícího je: e-mail: Mgr. Eliška Svobodová, tel.: 732810126, - email: 
eliska.svobodova@chmi.cz. Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. 
Změna kontaktní osoby je účinná vůči prodávajícímu doručením písemného oznámení 
kupujícího o její změně. Za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané na emailovou 
adresu prodávajícího. 
Prodávající je povinen k dodávce zboží vyhotoví ve dvou výtiscích předávací protokol a 
specifikovat v něm dodané zboží. V případě řádného splnění dodávky zboží prodávajícím a po 
splnění všech jeho závazků souvisejících s dodávkou zboží převezme zástupce kupujícího 
zboží a následné podepíše předávací protokol 

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Daňový doklad (dále jen ,,faktura") bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dnů .po 
dodaní a úplného převzetí předmětu smlouvy. 
Faktura bude vystavena na celou dodávku a její nedílnou součástí budou oboustranně 
podepsané předavací protokoly. 

2. 

3.4.5. 

6. 

Platby budou ze strany kupujícího prováděny výhradně bezhotovostní formou v Kč na bankovní 
účet prodávajícího. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení daňového dokladu zadavateli. 
Kupující neposkytuje zálohy. 
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky Z účtu kupujícího. 
Cena musí vycházet Z určeného a požadovaného předmětu plnění dodávky zboží a musí 
obsahovat veškeré náklady spojené S plněním této smlouvy. Součástí faktury musí být vždy í 
položkový rozpočet, tj. S uvedením ceny za kus u každé položky, pokud je definován. 
Faktura musí obsahovat náležitosti řádného a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., O daní Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí obsahovat tyto údaje a náležitosti: 

- název a sídlo kupujícího a prodávajícího, jejich IČO, DIČ 
- evidenční číslo daňového dokladu, 
- číslo smlouvy kupujícího, název zakázky 
- název zboží a místo dodání zboží, 
- datum dodání zboží, 
- cena za zboží, 
- sazba DPH, 
- datum vystavení faktury 
- den uskutečnění plnění 
- den splatnosti 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany 
Tel; 244 03 1111, Fax: 241 760 689 
www.chmi.cz 

IČ: 00020699 
DIČ: CZ00020699 
Datová schránka: e37djs6 
E-mail: chmi@chmi.cz 3/7 



číslo smlouvy: 23212021
Yerze K21202'l

7.

8.

Vl. VLASTNlcKÉ PRÁVo A NEBEZPEČÍ ŠKoDY

1' ZboŽí se stane součásti Vlastnictví kupujíciho převzetím' tj' po podpisu předáVacího protokolu'

2' NebezpeČi Škody na zboŽí přechází na kupujícího aŽ od doby' kdy k němu nabyde V|astnické
pÍáVo.

v .

1.

3.

4.

5

6.

7.

Č€shy hyd omeleoro ogický Ůslav
Na Sdbalce 2050 17 l4J06Prala4_hot O'ary
Tel : 244 03 T 111. Fax: 241 760 689

lČ] o0020699
D]Č:cZ00020699
DaioVá schlánka: e37djs6
E-mail: chml@chmi.cz

o(o
ěeskú
hgdrjmeteorotogický
ústav

- počet příloh' razítko prodáVajícÍho a podpis osoby opÍáVněné podepisovat
za prodáVajÍcího faktury'

_ čÍslo bankovního ÚČtu prodávajícího' měna'
Kupu.jícÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti Vrátit prodáVajÍcímu fakturu' která
neobianu1e poŽadované náleŽitosti' nenídoloŽena poŽadovanými nebo Úplnými dokIady nebo
obsahuje nesprávné Údaje' Faktura je pouaŽována za Vrácenou Ve lhůtě splatnosti' pokud byla
V této lÁůtě odeslána prodáVajícímu na jeho adresu- Ve Vrácené faktuře musí kupující Vyznaěit
důVod Vrácení faktury. ProdáVající je povinen Vystavit novou Íakturu s tím' Že Vrácením faktury
prodávajícímu přestává běŽet půVodni lhůta splatnosti faktury a běŽi nová lhůta'
Platby budou provedeny bezhotovostníÍormou V Kč na bankovní účet prodáVajícího'

zÁRUČNí A REKLAMAČNí PoDMíNKY

ProdáVajícíprohlaŠuje,ŽezboŽíjezpůsobilékuŽíVáníkúielům'jenové,nepouŽitéabezvadné,
jehoŽ provoz nebo jeho uŽití na územi České republiky bylo schválenó přísluŠnými

orgány/podléhá registraění evidenci, zákonným a technickým parametrŮm dle zákona č'

22t1gg7 sb. o technických poŽadavcích na Výrobky' a zákona ě' 90/2016 Sb' o posuzovánÍ

shodystanovenýchVýrobkůpřijejichdodávánínatrhapříslušnýchnařízeníchVládyaEs'a
má Vtastnosii' které si zachová po dobu 12 měsíců ode dne předání kupujícímu' a dále

dodávanézboŽÍ)ebezpráVníchVadanevztahujísenaněaknimVlastnickápráVatřetích
osob, nebo nejsou knim uplatňována a nenÍ mu o nich známo' Že by byla Vdobě uzavírání
smluvního Vztahu ke zboŽÍ třetími subjekty k nim uplatňována'
Kupující je povinen při prevzetí zboŽí prohlédnout' zda dodané zboŽÍ odpovídá druhu a

mnoŽství sjednanému V této smlouvě'
Zjisti-likupujícÍpřiprohlídcezboŽíVadu'nenípovinenVadnézboŽípřevzítaprodáVajícímá
povinnost Vadné ZboŽí nahradit novým kusem bez Vad'

ProdáVajÍcÍposkytujekupujícímunadodanézbožízarukuzaJakostzboŽíVdélce,l2měsíců,
která běŽí od okamŽiku oboustranného podpisu předáVacího protokolu přísluŠné dodáVky

ZboŽí' pokud není stanovené jinak'

Běh záruiní doby reklamovan ého zboŽí je přeruŠené po dobu odstraňování reklamované
zaýady ' o provedenizáručníopÍavy Vyhotoví prodáVajícÍ pÍsemný protokol'

ZavadY aa zb,oŽí v záÍUce uplatňuje záStupce kupu'jícího u prodáVajíciho bezodkladně
po zjiŠtěni vady na zboŽí a to písemnou formou na e-mail: info@chromspec'cz prodáVajícího'
Po obdrŽení informace o záVadě je prodávající povinen VŽdy do 5 kalendářních dní od nahlášenÍ

záVady informovat jmenované osoby kupUjícího o chystaném způsobu jejich odstraněnÍ'
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7. 

8. 

počet příloh, razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné podepisovat 
za prodávajícího faktury, 

- číslo bankovního účtu prodávajícího, měna. 
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložena požadovanými nebo úplnými doklady nebo 
obsahuje nesprávně údaje. Faktura je považována za vrácenou ve lhůtě splatnosti, pokud byla 
v této lhůtě odeslána prodávajícímu na jeho adresu. Ve vráceně faktuře musí kupující vyznačit 
důvod vrácení faktury. Prodávající je povinen vystavit novou fakturu s tím, že vrácením faktury 
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a běží nová lhůta. 
Platby budou provedeny bezhotovostní formou v Kč na bankovní účet prodávajícího. 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1.2. 
Zboží se stane součástí vlastnictví kupujícího převzetím, tj. po podpisu předávacího protokolu. 
Nebezpečí Škody na zboží přechází na kupujícího až od doby, kdy k němu nabyde vlastnické 
právo. 

VII. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1 . 

2. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

Prodávající prohlašuje, že zboží je způsobilé k užívání k účelům, je nové, nepoužité a bezvadně, 
jehož provoz nebo jeho užití na území České republiky bylo schválené příslušnými 
orgány/podléhá registrační evidenci, zákonným a technickým parametrům dle zákona č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a zákona č. 90/2016 Sb. O posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a příslušných nařízeních vlády a ES, a 
má vlastnosti, které si zachová po dobu 12 měsíců ode dne předání kupujícímu, a dále 
dodávané zboží je bez právních vad a nevztahují se na ně a k nim vlastnická práva třetích 
osob, nebo nejsou k nim uplatňována a není mu o nich známo, že by byla v době uzavírání 
smluvního vztahu ke zboží třetími subjekty k nim uplatňována. 
Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout, zda dodané zboží odpovídá druhu a 
množství sjednanému v této smlouvě. 

3. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží vadu, není povinen vadné zboží převzít a prodávající má 
povinnost vadné zboží nahradit novým kusem bez vad. 
Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců, 
která běží od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu příslušné dodávky 
Zboží, pokud není stanovené jinak. 
Běh záruční doby reklamovaného zboží je přerušené po dobu odstraňování reklamované 
závady. O provedení záruční opravy vyhotoví prodávající písemný protokol. 
Závady na zboží V záruce uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně 
po zjištění vady na zboží a to písemnou formou na e-mail: info@chromspec.cz prodávajícího. 
Po obdržení informace o závadě je prodávající povinen vždy do 5 kalendářních dní od nahlášení 
závady informovat jmenované osoby kupujícího o chystaném způsobu jejich odstranění. 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany 
Tel; 244 03 1111, Fax: 241 760 689 
www.chmi.cz 
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8.

o

Vady zboŽí v záruce za jakost musí být odstraněny prodáVajicÍm maximálně do 30 kalendářních

dnů od uplatněníVad kupujícím'
PráVo kupujícího z vadného plnění je prodáVající povinen uspokojit bez zbyteČného odkladu,

nejpozději do 1O pracovních dnů ode dne doruČeni oznámenÍ o Volbě nároku Z Vadného plnění

kupujícího prodáVajícímU'

10. Záruka za vady platí, pokud nedojde k poruŠení pravide| o provozu kupujícím nebo obsluhou.

V případě poŠkozenízboŽí nebo jeho části ze strany kupujícího, nese kupující VeŠkeré náklady

spo.jené s reklamací a opravou V době záruky. Jako záVada se neuznáVá poŠkození Vzniklé

zanedbanou povinnou údžbou'
1 1 . V případě dodání nového zboŽí Výměnou za zboŽi vadné běŽí nová 12 měsíční záruční doba

ode dne dodání nového zboŽí kupujÍcímu'

1.

3

sANKcE, sMLUVNí PoDMiNKY

V případě prodlení prodáVajícího s dodáním zboŽí Je kupující opráVněn úČtovat prodáVajícímu
smluvnÍ pokutu Ve VýŠi o'o5 % Z dohodnuté kupní ceny dle čl. lll odst' 2 smlouvy za kaŽdý
zapoČatý den prodlen í'
V případě prodlenÍ prodávajicího s odstraněním záruČnÍ Vady zboŽí zjištěné a oznámené
v souladu s Čl. lV smlouvy je kupujÍcí opráVněn ÚÓtovat prodáVajícímu smluvní pokutu Ve VýŠi

O,O5 % z dohodnuté kupní ceny dle iI' ltl odst. 2 smlouvy za kaŽdý zapoěaťý den prodlení

s jejim odstraněnim'
V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně fakturované ceny zboŽi dle této smlouvy, je
prodáVající opráVněn účtovat kupUjícímu Úrok z prodlení Ve VýŠi 0,05 ok z dluŽné Částky za
kaŽdý zapoiatý den prodlen Í'

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno práVo smluvních stran na náhradu Vzniklé Škody
související s plněnÍm této smlouvy a to nezáVlsle uplatnění smluvní pokuty, neboť smluvní
pokutu se nezapočítáVaji na náhradu případně Vznikté škody, kteÍou lze Vymáhat samostatně'

ZVLÁŠTNí UJEDNÁNí

ProdáVajÍcí prohlaŠuje, Že dodané zboŽí není zaÍiŽeno Žádnými práVy třetÍch osob. ProdáVající
odpovídá za případné poruŠenÍ práv z průmyslového nebo jiného duŠevního Vlastnictví třetích
osob.

KupujÍcíje opráVněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe zjistí, Že prodáVajÍcí:
a) nabízel' dáVat' přijímal nebo zprostředkováVal nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliV' ať jiŽ Státniho úřednika nebo někoho jiného, přÍmo nebo nepřímo,
V zadáVacím řízení nebo při prováděnÍsmlouvy; nebo

b) zkresloval skuteinosti za Účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy
ke Škodě kupujícího, Včetně UŽiti podvodných praktik k potlačení a sníŽení Výhod Volné a
otevřené soutěŽe'

1.
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8. 

9. 

Vady zboží v záruce za jakost musí být odstraněny prodávajícím maximálně do 30 kalendářních 
dnů od uplatnění vad kupujícím. 
Právo kupujícího Z vadného plnění je prodávající povinen uspokojit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 pracovnich dnů ode dne doručení oznámení o volbě nároku Z vadného plnění 
kupujícího prodávajícímu. 

10. Záruka za vady platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu kupujícím nebo obsluhou. 
v případě poškození zboží nebo jeho části ze strany kupujícího, nese kupující veškeré náklady 
spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé 
zanedbanou povinnou údržbou. 

11. v případě dodání nového zboží výměnou za zboží vadné běží nová 12 měsíční záruční doba 
ode dne dodání nového zboží kupujícímu. 

VIII. SANKCE, SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1 . 

2. 

3. 

4. 

V případě prodlení prodávajícího S dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z dohodnuté kupní ceny dle ČI. ııı odst. 2 smlouvy za každý 
započatý den prodlení. 
v případě prodlení prodávajícího S odstraněním záruční vady zboží zjištěné a oznámené 
v souladu S čı. IV. smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výší 
0,05 % Z dohodnuté kupní ceny dle čı. III odst. 2 smlouvy za každý započatý den prodlení 
S jejím odstraněním. 

. 

v případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně fakturované ceny zboží dle této smlouvy, je 
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok Z prodlení ve výší 0,05 % Z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody 
související S plněním této smlouvy a to nezávisle uplatnění smluvní pokuty, nebo' smluvní 
pokutu se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

IX. 

1 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá za případné porušení práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že prodávající: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty S cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
V zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, nebo 
zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy 
ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 
otevřeně soutěže. 

b) 

Český hydrometeorologický ústav 
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x' PLATNoSTA ÚčtHllosr, UKoNčENí sMLoUVY

'l' Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou' tj. do termínu 30.9.2021.
2' Tato smlouva nabýVá platnosti dnem podpisu smIuvních stran a účinnosti uveřejněním v registru

smluV na základě zákona Ó' 34012015 sb', zákon o zvláŠtních podmínkách účinnosti něktených
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení s 5 Zákona
o registru smluv.

3. Smluvní strany jsou opráVněné smlouvu ukončit, pokud se na tomto způsobu vzá]emně
dohodnou nebo jsou opráVněné odstoupit, pokud to ustanovení smlouvy předpokládá či
nastane-li nečinnost prodáVajícího Více neŽ 40 dni v plnění předmětu smlouvy, pokud se
smluVní strany nedohodnou jinak'

4' PodáníVýpovědi s ohledem na krátkou dobu ÚČinnost smlouvy smluvnístrany vylučují'

xl. ZÁVĚREČNÁUSTANoVENí

1. Ustanoven Í této smlouvy se řídi zákonem ě.8912012 sb'' občanský zákoník.
2' Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou stejnopisech s platností originá|u stím' Že kaŽdá ze

smluvnÍch stran obdží po jednom stejnopise'
3. Doplňování nebo změnu této smlouvy je moŽno provádět jen se souhlasem obou smluvních

stran, a to pouze formou písemných, Vzestupně číslovaných dodatků' není-li ve smlouvě
VýsIoVně stanoveno jjnak'

4. ČHMÚ osobní údaje subjektu Údajů ze smluvního Vztahu zpracováVá pouze za Účelem jeho

uzavření a V souladU se zákonem é' 11012019 Sb', o zpracování osobních Údajů při pouŽití

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne ?7. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních Údajů a o Volném pohybu těchto Údajů a
o zruŠení směrnice 95/46/ES, (GDPR)' BliŽší informace týkající se zpracování osobních Údajů

se nachází na stránkách spráVce vuryVw'chmi'cz'

5. ProdáVající bere na Vědomí, Že ČHN4Ú, jako kupujicí' 'je povinným subjektem podle zákona č.

18112014 Sb.' o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti).

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha:

. PřÍloha Č. 1 _cenová nabídka č. P2105211MDl

7. Smluvní strany prohlaŠují' Že si smlouvu řádně přeČetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho připojujÍsVé podpisy '

V Pra v Praze dne4í' ?. zoz r'

CHROMSPEC spol. s r.o.

r
'i 

l:r
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X. PLATNOST A ÚČINNOST, UKONČENÍ SMLOUVY 

1.2. 

3. 

4. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do termínu 30. 9. 2021. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním V registru 
smluv na základě zákona Č. 340/2015 Sb., zakovu o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zakona 
o registru smluv. 
Smluvní strany jsou oprávněně smlouvu ukončit, pokud se ná tomto způsobu vzájemně 
dohadnou nebo jsou oprávněně odstoupit, pokud to ustanovení smlouvy předpokládá Či 
nastane-Ií nečinnost prodávajícího více než 40 dní v plnění předmětu smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 
Podání výpovědi s ohledem na krátkou dobu účinnost smlouvy smluvní strany vylučují. 

XI. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 

1.2. 

3. 

5. 

6. 

Ustanovení této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu S tím, že každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
Doplňování nebo změnu této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

4. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem jeho 
uzavření a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES, (GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů 
se nachází na stránkách správce v\mnv.chmi.cz. 
Prodávající bere na vědomí, že ČHMÚ, jako kupující, je povinným subjektem podle zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti). 
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha: 

Příloha č. 1 -Cenová nabídka č. P2105211MD1 • 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojuji své podpisy. 

V Pra

 ředitel ČHMÚ 

2021 

ČESKÝ HYDRONıErEOROıOGıCı‹Ý ÚSTAV 
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17 

(3) 

V Praze dnem 73 10.2 "/ 

CHROMSPEC spol. S r.o. 

.
J. Piachıv Vìvü GY Prđhzi 5 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany 
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689 
www.chmi.cz 

IČì 00020699 
DIČ: CZ00020699 
Datová schránka: e37djs6 
E-mail: chmi@chmi.cz 6/7 
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Český hydíometeoíolooický ústav
Na Šabatce 2o5o/17' 143 06 Praha 4'Komořany
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689

lČ:ooo2o699
DlČ: czoo02o699
Dalová schránkai e37djs6
E-maii: chmi@chmi.cz

Číslo smlouvy: 232/2021 
VeI'Z9 K2/2021 
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ústav 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany 
Tel.: 244 03 1111, Fax; 241 760 689 
www.chmi.cz 

IČ:00020699 
DIČ: CZ00020699 
Datová schránka: e37djs6 
EŠ-mail: chmi@chmi.cz 7/7 



sPoL. s R.o.

Lhotecká 594
252 10 Mníšek pod Brdy

cENoVÁ NABíDKA

rometeoroloEickÝ ústaV
enerá la Šišky 942
43 00 Praha - Kam

číslo nabídky: P21o5211M D 1

Datum:21.5.2021
Pf atnost do: 20.7 .202L

Pol. objednací číslo a popis Poč. Jednotková
cena bez DPH

Celková
cena bez

DPH
HP10401
HPR-1 000/10S High Pressure Segment
Rolor for temperature control with 34040

229 758,04 229 758,0C

2 34010
HTC-1000 Special Spring

9 698,0C 6 282,0C

3 34306
AP-45/HT Adapter Plate

14 846,00 11 844,0C

4 DD00040
TFM Cover, 56 mm outside dlameter

o 1350,00 12 150,0(

5 34056
2R-56 Protection ring for HPS-100

I 1 163,0C 10 467 ,0C

6 34040
HPS-1 00 TFM high pressure vessel 100 mL

10 3 912,0C 39 120,0C

7 34048
HS-08 HTC Protection shield for HPS-1 00

10 7 549,00 75 490,0t

8 050184
ATC Cup Spring

6 956,0C 5 736,0C

9 050'183
ATC Adapter disc

6 1693,0C 10 158,0C

10 055139
ATC Sealing Screw

6 1387,00 I322,0C

11 055136
ATC Vessel cap (TFM body only)

4 2 363,0C I 452,0C

12 055135
Ceramic Pipe with PTFE coating and
sealing (# 055140)

6 5 582,0C 33 492.0C

celkem béz DPH:
Sazba DPH: 21%
celkem V KČ, VČetně DPH:

452 271 ,00
94 976,91

547 247 .91

CHROMSPEC spol. s r.o. stránka 1z 2 P2105 211M D 1

CH ROMS PEC 
SPOL. S R.O. 

Lhotecká 594 
252 10 Mníšek pod Brdy 

CENOVÁ NABÍDKA 

Ceský hydrometeorologický ústav 
Generála Šišky 942 
143 00 Praha - Kamýk 

ČÍsIO nabídky: P2105211MD1 
Datum: 21.5.2021 
Platnost do: 20.7.2021 

l 

POI. Objednací číslo a popis Poč. Jednotková 
cena bez DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
1 HP10401 

HPR-1000/1 OS High Pressure Segment 
Rotor for temperaturo control with 34040 

1 229 758,00 229 758,00 

2 34010 
HTC-1000 Special Spring 

9 698,00 6 282,00 

7 

8 

9 

70 

3 34306 
AP-45lHT Adapter Plate 

4 DD00040 
TFM Cover, 56 mm outside dìameter 

5 34056 
PR-56 Protection ring for HPS-100 

6 34040 
HPS-100 TFM high pressure vessel 100 mL 

34048 
HS-08 HTC Protection shield for HPS-100 

050184 
ATC Cup Spring 

050183 
ATC Adapter disc 

14 

9 

9 467,00 

10 

846,00 11 844,00 

12 150,00 1 350,00 

1 163,00 10 

3 912,00 39 120,00 

10 7 549,00 

956,00 

75 490,00 

6 5 736,00 

6 1 693,00 10 158,00 

055139 
ATC Sealing Screw 

6 

11 055136 
ATC Vessel Cap (TFM body orly) 

4 

12 055135 
Ceramic Pipe with PTFE coating and 
sealing ( # 055140) 

6 5 582,00 

1 387,00 

2 363,00 

8 322,00 

9 452,00 

33 492,00 

Celkem bez DPH: 452 271,00 
_ı 

I 

Sazba DPH: 21% 
Celkem v KČ, včetně DPH: 

94 976,91 
547 247,91 
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PRoDEJNí PoDMíNKY
V ceně je zahrnuto:

Dodání na místo určení v čR.
Dodací podmínky:

DodáVka do 4 týdnů od objednání.
Platební podmínky:

a) L00% částky do 21ti dnů po dodání.
b) Jiný způsob platby dle zvláštní dohody.
Daň z přidané hodnoty bude fakturována dle zákona o DPH'

CHROMSPEC spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, Vložka 54L8
lČoi447g4o53 DlČ: CZ44794O53
Banka: KomerčnÍ banka a.s. Praha - Smíchov, č.ú. 76507051/o1oo

Sídlo:
Jindřicha Plachty 28,
150 00 Praha 5

Registrované pobočky:
252 10 Mníšek pod Brdy, Lhotecká 594,
tel.: 318 599 083, fax: 318 591 529
634 00 Brno, Plachty 2,

tel.i 547 246 683, fax: 547 246 685

Vypracoval: Martin Petrák, Chromspec Mníšek pod Brdy
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PRODEJNÍ PODMÍNKY 
V ceně je zahrnuto: 

Dodání na místo určení V ČR. 
Dodací podmínky: 

Dodávka do 4 týdnů od objednání. 
/' Platební podmínky: 

a) 100% částky do 21ti dnů po dodání. 
b) Jiný způsob platby dle zvláštní dohody. 
Daň Z přidané hodnoty bude fakturována dle zákona o DPH. 

CHROMSPEC spol. S r.o. 
Zapsána V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 5418 
IČO: 44794053 Enčev CZ44794053 
Banka: Komerční banka a.s. Praha - Smíchov, č.ú. 76507051/0100 

Sídlo: 
Jindřicha Plachty 28, 
150 00 Praha 5 

Registrované pobočky: 
252 10 Mníšek pod Brdy, Lhotecká 594, 
tel.: 318 599 083, fax: 318 591 529 
634 00 Brno, Plachty 2, 
tel.: 547 246 683, fax: 547 246 685 

Vypracoval: Martin Petrák, Chrom spec Mníšek pod Brdy 
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