KUPNÍ SMLOUVA
č. SML/195/21/011

1.

Smluvní strany

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:

Květná 504/15, 603 00 Brno

za kterou jedná:

Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel S

Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Brno

číslo účtu:

IČ:

75014149

DIČ:

CZ75014149

dále jen Kupující na straně jedné,
ApS Brno s.r.o.
Sídlo:

Božetěchova ½, 612 00 Brno

Jednající:
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

IČ:

00543535

DIČ:

spisová značka OR:

KS v Brně, oddíl C, vl. 35

CZ00543535

dále jen Prodávající na straně druhé,
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský
zákoník“), tuto Smlouvu

2.

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu
požadované zboží - 44 ks digitálních fotoaparátů a 17 ks přenosných skenerů a závazek
Kupujícího zaplatit za toto zboží kupní cenu dle čl. 4 této Smlouvy.
2.2. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1

3.

Termíny a místo plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno
poskytnutím řádné součinnosti Kupujícího.
3.3. O předání a převzetí zboží na jednotlivých pracovištích Kupujícího (jednotlivé
inspektoráty SZPI) bude pro každé pracoviště pořízen předávací protokol (dodací list)
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran nebo jimi pověřenými osobami.
3.4. Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu Kupujícího uvedenou v čl. 6.1.2. této
Smlouvy o zamýšlených dodávkách zboží na jednotlivá místa plnění minimálně 5
pracovních dní před nimi.
3.5. Místy plnění předmětu Smlouvy jsou jednotlivé inspektoráty České republiky
- Státní zemědělské a potravinářské inspekce:
Místo plnění

Adresa

Skener

Fotoaparát

ks
10

ks
5

Inspektorát v Brně

Běhounská 10, 601 26

Inspektorát v Hradci Králové

Březhradská 182, 503 32

-

7

Inspektorát v Olomouci

Pavelkova 13, 772 85

5

5

Inspektorát v Plzni

Jiráskovo náměstí 8, 308 58

-

5

Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6, 150 00

-

8

Inspektorát v Táboře

Purkyňova 2533, 390 02

2

-

Inspektorát v Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40

-

14

17

44

CELKEM

3.6. Dopravu zajišťuje Prodávající na své náklady.
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4.

Kupní cena

4.1. Celková cena za předmět plnění je stanovena dohodou a činí v Kč:
Popis

Cena v Kč bez DPH

Cena za 1ks digitálního
fotoaparátu

DPH (21%)

Cena v Kč včetně DPH

4 740,00

995,40

5 735,40

Cena za 44 ks digitálních
fotoaparátů

208 560,00

43 797,60

252 357,60

Cena za 1ks přenosného
skeneru

3 560,-

747,60

4 307,60

Cena za 17 ks
přenosných skenerů

60 520,-

12 709,20

73 229,20

Celková cena předmětu plnění v Kč včetně DPH

325 586,80

4.2. Takto dohodnutá kupní cena je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě veškeré
náklady související s plněním dle této Smlouvy včetně dopravy do místa plnění.

5.

Platební podmínky

5.1. Kupující zaplatí cenu bezhotovostním bankovním převodem na účet Prodávajícího
uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě doručeného daňového dokladu (faktury).
Daňový doklad bude vystaven v den předání a převzetí zboží na posledním pracovišti
Kupujícího. Na daňovém dokladu musí být uvedena cena bez DPH a cena včetně DPH
a číslo této Smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované příslušnými
právními předpisy v platném znění.
5.2. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v této
Smlouvě, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu. Po opravě
faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu. Stejně tak, zjistí-li Kupující před
úhradou faktury u dodávky předmětu plnění vady, je oprávněn Prodávajícímu fakturu
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Prodávajícího za vadu
předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu. V takovém případě lhůta splatnosti
neběží a začne běžet až doručením opravené faktury způsobem dle bodu 5. 1. této
Smlouvy.
5.3. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla Kupujícího
nebo do datové schránky Kupujícího: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu
Kupujícího: epodatelna@szpi.gov.cz. Prodávající přiloží k daňovému dokladu (faktuře)
fotokopii předávacích protokolů podepsanou zástupci obou smluvních stran dle bodu 3.
3. této Smlouvy.
5.4. V případě prodlení s dodávkou zboží ve stanoveném termínu dle čl. 3. 1. této Smlouvy
se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny
za nedodanou část předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý den tohoto prodlení.
5.5. Smluvní pokuta je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení
smluvní pokuty Prodávajícímu. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí
Prodávající Kupujícímu zákonný úrok z prodlení.
5.6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu v případě prodlení s úhradou sjednané
(řádně vyfakturované) ceny úrok z prodlení v zákonné výši.
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6.

Zmocnění k jednání

6.1. Kontaktní osoby jsou oprávněny jednat o provozních a technických záležitostech
týkajících se této Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.
6.1.1. Kontaktní osoba Prodávajícího:
Účel - provozní, t
Jmén
e-mail
tel:
adresa: Purkyňova 93, blok B03,612 00, Brno
6.1.2. Kontaktní osoba Kupujícího:
Účel - provozní, t
Jméno
e-mail:
mobil:
adresa: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00
Brno

7.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu
plnění přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.
7.2. Jednotlivé části předmětu plnění budou předávány v termínu uvedeném v čl. 3. této
Smlouvy. Předání bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu (dodacího listu).

8.

Odpovědnost za škodu

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zaviněným porušením
povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
8.2. Prodávající neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Prodávajícím,
či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Kupujícího a
v důsledku událostí vyšší moci.

9.

Záruka

9.1. Prodávající garantuje, že předmět plnění je nový a určen pro český trh.
9.2. Vedle odpovědnosti za vady přebírá Prodávající na plnění dle bodu 2. 1. záruku za
jakost. Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části, bude
po celou záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si smluvené,
resp. obvyklé vlastnosti a vlastnosti vyžadované právními předpisy.
9.3. Prodávající odpovídá za veškeré vady (zjevné, skryté i právní), které má zboží v době
jeho předání a za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruční doby. Prodávající
neodpovídá za vady zboží prokazatelně způsobené po jeho dodání manipulací
Kupujícího se zbožím v rozporu s dodaným návodem k použití.
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9.4. Záruční doba jednotlivých typů zboží je následující:
Typ
Záruční doba
24 měsíců
Digitální fotoaparát
24 měsíců
Přenosný skener
9.5. Záruční doba touto Smlouvou sjednaná začne plynout ode dne předání a převzetí
příslušného předmětu plnění.
9.6. Prodávající garantuje odstranění funkčních závad předmětu plnění v záruční době a to
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím.
Servisní středisko Prodávajícího pro hlášení závad je:
Název:
ApS Brnos.r.o.
Adresa:
Purkyňova 93, blok B03
tel.:
e-mail:
9.7. Prodávající provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá
Kupujícímu a nechá si ho od něj potvrdit.
9.8. Nelze-li vadu odstranit opravou věci ve lhůtě dle bodu 9. 6., má Kupující právo na
odstranění vady dodáním nové věci nebo má právo od Smlouvy v rozsahu vadného
plnění odstoupit.

10.

Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující ve lhůtě stanovené
uvedeným zákonem.
10.2. Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy třetí
osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
10.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou
formu.
10.4. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
10.4.1. Kupující je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 5 této Smlouvy déle než 30
dnů.
10.4.2. Prodávající je ve zpoždění v plnění dle čl. 3 této Smlouvy déle než 30 dnů.
10.6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
10.6.1. je Prodávající v insolvenčním řízení nebo ztratil oprávnění k podnikatelské
činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat
informaci neprodleně),
10.6.2. na majetek Prodávajícího byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení
exekučního řízení (o této skutečnosti je povinnost podat informaci
neprodleně),
10.6.3. Prodávající se dopustil jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže.
10.6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže druhá smluvní
strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna a
nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
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10.7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat
dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 měsíce od ukončení Smlouvy odstoupením.

11.

Řešení sporů

11.1. Jakýkoliv právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude
zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.

12.

Závěrečná ustanovení

12.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy a Občanským zákoníkem.
12.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran a to vždy jen vzestupně
číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
12.3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, dokument s připojenými
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží Kupující i Prodávající.
12.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy provede Kupující.
12.5. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Za kupujícího
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel
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Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu plnění a místa plnění
1) Digitální kompaktní fotoaparát s příslušenstvím - Sony CyberShot DSC-WX350 vč. přísl.
min / max /
=
=

Popis požadované vlastnosti
Konstrukční provedení / typ fotoaparátu
Rozměr – šířka
Rozměr – výška
Rozměr – hloubka
Hmotnost
Výměnné objektivy
Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností
(zoom)
Objektiv – světelnost minimální
Objektiv – minimální ohnisková vzdálenost (35mm
eq.)
Objektiv – maximální ohnisková vzdálenost (35mm
eq.)
Objektiv – minimální zaostřovací vzdálenost
Stabilizace obrazu
Obrazový snímač - rozlišení
Rozhraní pro externí paměť (šachta)
Typ rozhraní pro externí paměť
Průhledový hledáček
LCD zobrazovač
LCD zobrazovač – uhlopříčka
Integrované zábleskové zařízení (blesk)
Záruka
Příslušenství – externí paměť (paměťová karta)

Příslušenství – ochranné pouzdro
Příslušenství – USB propojovací kabel s PC
Příslušenství – Napájecí kabel

max
max
max
max
=
=

Požadovaná
hodnota
Digitální
kompaktní
110 mm
70 mm
50 mm
200 gramů
NE
ANO

Nabízená
hodnota
Digitální
kompaktní
96 mm
55 mm
26 mm
137 g
NE
ANO

max
max

F/3,5
25 mm

F/3,5
25 mm

min

200 mm

500 mm

max
=
min
=
=
=
=
min
=
min
min

100 mm
ANO
18 Mpix
ANO
SDHC
NE
ANO
2,7 palce
ANO
24 měsíců
Micro SD 32GB
UHS-1
+ SD adaptér

50 mm
ANO
18,2 Mpix
ANO
SDHC
NE
ANO
3 palce
ANO
24 měsíců
Micro SD
32GB UHS1+SD
adapter
ANO
ANO
ANO

=
=
=

ANO
ANO
ANO

Vysvětlivky
min
požadovaná vlastnost musí dosahovat minimálně požadované hodnoty (může se rovnat)
max
=

požadovaná vlastnost nesmí přesáhnout požadovanou hodnotu (může se rovnat)
požadovaná vlastnost musí odpovídat požadované hodnotě
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Kontaktní osoba
Místo plnění

e-mail/telefon

Inspektorát SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc

5

Inspektorát SZPI v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha

8

Pavelkova 13, 772 85
Inspektorát SZPI v Plzni, Jiráskovo náměstí 8, 308 58 Plzeň
Inspektorát SZPI v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno

ks

5
s

5

Inspektorát SZPI v Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

14

Inspektorát SZPI v Hradci Králové, Březhradská 182, 503 32 Hradec Králové
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CELKEM
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2) Přenosný průtahový skener - Canon imageFORMULA P-208II
Název vlastnosti
TYP

Optické rozlišení
Oboustranné skenování
Rychlost ČB skenování
Rychlost RGB
skenování
Rozhraní
Rozměry – šířka
Rozměry – hloubka
Rozměry – výška
Hmotnost
Záruka
USB kabel

MIN / MAX /
=
=

Požadovaná hodnota vlastnosti

Nabízená hodnota vlastnosti

MIN
=
MIN
MIN

Přenosný průtahový skener s
automatickým podáváním a
napájením přes rozhraní USB
600 dpi
ANO
5 stran / min
5 stran / min

Přenosný průtahový skener s
automatickým podáváním a
napájením přes rozhraní USB
600 dpi
ANO
8 str/ min
8 str/ min

=
MAX
MAX
MAX
MAX
MIN
=

USB
320 mm (v zavřeném stavu)
60 mm (v zavřeném stavu)
50 mm (v zavřeném stavu)
700g
24 měsíců
ANO, součástí dodávky

USB
312,50 mm
56,5 mm
40 mm
600 g
24 měsíců
ANO, součástí dodávky

Vysvětlivky
min
požadovaná vlastnost musí dosahovat minimálně požadované hodnoty (může se rovnat)
max
=

požadovaná vlastnost nesmí přesáhnout požadovanou hodnotu (může se rovnat)
požadovaná vlastnost musí odpovídat požadované hodnotě
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Kontaktní osoba e-mail/telefon

Místo plnění
Inspektorát SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc
Inspektorát SZPI v Táboře, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
Pavelkova 13, 772 85
Inspektorát SZPI v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno
CELKEM

ks
5
2
10
17
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