
KUPNÍ SMLOUVA
KRPT-186584/ČJ-2021-0700VZ

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika —
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
(dáte jen ,,kupujícř)

a

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
75151502
CZ75151502
ČNB, č.u. 28933881/0710
Be. Ivo Hořín, zástupce vedoucího odboru správy majetku

Laboratory Imaging
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:

s.r.o.
Za Drahou 171/17, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Za Drahou 171/17, 102 00 Praha 10 - Hostivař
14890925
CZ14890925

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka
C 745 (dále jen ,,prodávající")

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva").



Článek ll.
Předmět smlouvy

1, Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za sjednaných podmínek kupujícímu

1. Digitální daktyloskopický komparátor - 3 ks

(dále jen ,,zboží") a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínech stanovených touto smlouvou.

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajicího č.: MM210902-NV-
69/2021 ze dne: 15. 9. 2021, která byla na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod
č. j.: KRPT- 186584/ČJ-2021-0700VZ vybrána jako nejvýhodnější a obsahuje přesnou
technickou specifikaci a označení předmětu smlouvy.

4. prodávajIcí se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním balení a kupujÍcÍ bude
jeho prvním uživatelem.

5. prodávajÍcÍ prohlašuje. že zboží nemá právni vady.

Článek |||,
Doba a místo plněni

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím do sjednaného
místa, kterým je pracoviště Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje - OKTE Frýdek Místek, ul. Frýdlantská 2402, PSČ 738 01.

2. Prodávající se zavazuje informovat kupujÍcÍho o terminu dodání zboží nejméně 24 hodin
předem.

3. Dodávka zboží bude jednorázová, ode dne nabytí účinnosti kupní srrúouvy ve lhůtě
nejpozději do 30. 11. 2021 a se všemi náležitostmi k provedení platby za dodané zboží.

Článek lV,
Předáni a převzetí zboží

1, prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak
bylo sjednáno v této smlouvě.
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2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních,
který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení protokolu.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupující důvody
odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních
dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání
zboží se použijí ustanoveni ČI. lil. a ČI. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží Qkamžikem jeho převzetí od prodávajícího
(dopravce).

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od
prodávajÍcÍho.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána ve výši 1 155 364,74 kč bez dph jako cena nejvýše přípustná, tj.
1 397 991,34 Kč s dph (jeden milion tři sta devadesát sedm tisíc devět set devadesát
jedna korun českých třicet čtyři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH
bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do m istá plnění, nakládku, vykládku, atd.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré
náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 OZ a dále musí obsahovat číslo smlouvy,
cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho dodání.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury kupujÍcÍmu na kontaktní adresu kupujícího.

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatni nárok na odstranění vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 21 kalendářních dnů.

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto Udaje uvedeny
chybně. prodávajÍcÍ je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujíci v prodlení se zaplacením ceny za zboží.
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Okamžikem prokazatelného doručení náležitě doplněné či opravené faktury na kontaktní
adresu kupujicího začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek VI.
Záruka za jakost

1. prodávajÍcÍ ručí za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u
předmětu smlouvy vyskytne v době 24 měsíců (záruční doba) od data převzetí za
podmínek uvedených v záruční listině.

2. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujickn. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady. za které odpovídá
prodávající.

3. prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodání zboží. Prodávající ručí
za funkčnost zařízení odpovídajÍcĹ popisu poskytovaného výrobcem.

4. Uplatněni práva z vady musí být provedeno písemně.
5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od

doručeni reklamace kupujícího.

Článek VIl.
Sankce a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu dodáni zboží ze strany prodávajícího nebo v případě
nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně
dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodrženi doby pro odstraněni zjištěných vad na základě reklamace je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den
prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za kalendářní den.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodrženi terminu splatnosti úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý-
den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářnícŕ: dnů ode dne,
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží,

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajíciho s dodáním zboží o vÍce než deset kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle či. VI.;

c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
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a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení:

c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícIch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát kalendářních dni.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Článek Vlil.
Ostatní ujednání

1. pmdávajIcI není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Pr&ávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozici střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy.

5. ProdávajÍcÍ je povinen archivovat originájní vyhotovení smlouvy včetně jejich příloh a
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujicich se k realizaci
předmětu této smlouvy. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je
stanovena v tomto článku, je prodávající povinen dokumenty archivovat po dobu a
způsobem určeným tímto zákonem.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a q registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy,
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4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak,

8. KupujÍcÍ si vyhrazuje právo v případě nedostatku finančních prostředků přidělených na
předmět plnění, snížit předpokládaný celkový objem plnění.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupujÍcÍ a
jeden prodávajÍcÍ. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

11. Nedílnou součásti této smlouvy je nás|edujÍcÍ přIloha:
Příloha č, 1 - Specifikace - technické vlastnosti k č.j. KRPT-186584/ČJ-2021-0700MT

V Ostravě dn" 2 4 -09- 2021

Za kupujícího:

V Praze dne: 22 .q, 2 'ni

Za prodávajÍcÍho:

-~Be. Ivo Hořín
zástupce vedoucího odboru správy majetku

Mgr. Dalibor Mikeš
jednatel
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Příloha č. 1 - Technická specifikace k č.j.: KRPT-186584/ČJ-2021-0700MT

,,Digitální daktyloskopický komparátor - 3 ks"

Technické parametry digitáInIho daktyloskopického komparátoru:

· Daktyloskopická stanice pro zobrazení, zpracováni a porovnávání otisků prstů
· Určeni pro rychlou a efektivní komparaci obrazů otisků prstů ze zdroje v jakémkoliv

běžném obrazovém formátu
· Upevnění zobrazovací jednotky na sloupu s posuvem
· Manuální zaostřování objektivu
· Osvětlení objektu LED panely
· Software pro snímání, kalibrace, zpracování, anotace, měřeni a komparace

Další požadavky na specifikaci:

· ZařízenI s volným pracovním prostorem
c) Základna
o Hrubé a jemné nastaveni pozice kamery
c Kamera
o OsvětlenI
o Zobrazovací systém 12 MP CMOS kamera, USB 3.0, 12bit, až 30 fps, makro

objektiv, rozlišení 600 - 2000 PPl
o Stativ pro daktyloskopii, hrubé a jemné ostření, výška 80 cm, volné umístění

na stole, základna nezasahující do pracovního prostoru
o 2 LED panely, nastavitelná barevná teplota v rozsahu 3000 - 8000 K, 2X14W,

vysoká homogenita osvětlení

· Pracovni stanice

o PC pro nabízený systém
· operační systém WIN 10 pro 64b, klávesnice, myš, včetně instalace

SW a příslušných driverů, nastavení, test
· pevný disk 2 TB
· Grafika
· Monitor 31,5" 3840X2160, rozteč pixelů 0,182mm, 16:9 lPS, HDMI,

USB HUB

· Software
o Aktivní licence, pro použití se stativem, pořizování obrazů, živá komparace
o Pro snímáni otisků prstů
c) Živá komparace s obrazy na disku
o Zpracování obrazu
Cl Anotace
c) Podpora formátu NIST, zobrazení a otevření NIST souborů




