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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j.: KRPU-148462-9/ČJ-2021-0400VZ

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

SIdlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Osoba odpovědná za převzetí zboží:

E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupujícř)

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále ,,KŘP-U")
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické
náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem 1546881/0710
Ing. Luboš Pitín, vedoucí odděleni materiálně
technického zabezpečeni KŘP-U
Milan Zoubele, referent majetkové správy oddělení
materiálně technického zabezpečeni KŘP-U
mjr. Mgr. Ivo Dunovský, vedoucí odboru kriminalistické
techniky a expertiz KŘP-U:
tel. 606 749 446
mjr. Ing. David Horký, zástupce vedoucího odboru
kriminalistické techniky a expertiz KŘP-U;

Název: Laboratory Imaging s.r.o.
Sídlo: Za Drahou 171/17, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Korespondenční adresa: Za Drahou 171/17, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 14890925
DIČ: CZ14890925
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. značka C 745
Zastoupená: Mgr. Daliborem Mikešem, jednatelem spdečnosti
Bankovní spojení: ČSOB Praha
Číslo účtu: 727373/0300
Tel.:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,prodávající")
(dále společně označovány jako ,,smluvní strany")

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ,smlouva") na

,,KŘP Úsk - OKTE - Digitální komparační přístroj"

nádedujícího znění:



Článek ll. Účel závazku
1. Prodávající a kupující uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem pořídit předmět

koupě sloužíci k nerušenému a efektivniřnu plnění úkolů svěřených Policii ČR právními
předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a
předcházeni trestné činnosti.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajÍcÍho ze dne 13. září 2021, která byla na
základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPU-148462/ČJ-2021-0400VZ
vybrána jako nejvýhodnější.

Článek |||. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujichnu dodat na vlastni náklad a nebezpečí, včas

a řádně, tj. zejména za podmínek, v kvalitě a v rozsahu v této smlouvě sjednaných, předmět
koupě: digitálni komparační přístroj, a to spolu se všemi doklady a dalšími součástmi a
příslušenstvím, které se vztahuji k předmětu koupě nebo k němu náleží dle ujednání této
smlouvy (dále souhrnně jen ,,zboží" nebo ,,předmět koupě"). Přesná technická specifikace zboží,
zejména jeho druhu a typu, množství a ceny a dalších náležitostí je blíže uvedena v příloze č. 1
- Krycí list, která tvoří nedňnou součást této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícImu nabýt ke zboží vlastnické právo.
3. prodávající se dále zavazuje provést pro kupujÍcÍho v místě plnění kompletní instalaci zboží

(sestavení systému, předvedeni funkčnosti) a zaškoleni obsluhy a dále poskytovat kupujícímu
služby spočÍvajjcí v technické podpoře a aktualizaci software předmětu koupě (včetně
licence k veškerým aktualizacím software).

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k poskytováni technické podpory včetně aktualizace
software předmětu koupě a že disponuje kvalifikovanými pracovníky a technickým vybavením
v míře nezbytné pro poskytováni těchto odborných služeb.

5. KupujÍcÍ se zavazuje předmět koupě dodaný řádně a včas dle podmínek sjednaných ve smlouvě
převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu uvedenou v či. VI. odst. 1 této smlouvy.

6. Za účelem stanoveným touto smlouvou a s cílem splnit závazky plynoucí z této smlouvy jsou si
smluvní strany, v souladu s dobrými mravy, povinny poskytnout vzájemnou součinnost.

Článek lV. Místo, termín, způsob a specifikace plnění závazku
1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží řádně a včas a řádně splnit ostatní závazky plynoucí z této

smlouvy, jinak je plněni vadné.
2. Řádně dodané je zejména zboží: protokolárně předané a převzaté; dodané bez vad zjevných i

skrytých a schválené kvalitativní a kvantitativní kontrolou dle odst. 7 tohoto článku smlouvy;
způsobilé k naplnění stanoveného účelu závazku; nové, nepoužité, bez využití repasovaných
částí; kompletní, včetně všech dokumentů a dalších součástí věci a příslušenství; v originálním
baleni; v přesně stanoveném množství a rozsahu a technické specifikaci (tímto není dotčen
odst. 12 tohoto článku smlouvy); se všemi sjednanými a požadovanými vlastnostmi a v kvalitě
přinejmenším sjednané; sp|ňující všechny příslušné legislativní či technické normy (ČSN,
prohlášení o shodě apod.); dodané na sjednané místo plněni; dodané v souladu s ujednáními
a podmínkami dle této smlouvy.

3. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu do místa plnění nejpozději do 10. listopadu
2021, a to včetně provedeni instalace zboží a zaškolení obsluhy, které bude provedeno
v den dodání zboží. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa plněni jednorázově.
ProdávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujícího, popř. osobu oprávněnou jednat ve věcech
technických, o přesném závazném terminu dodáni zboží nejméně dva (2) pracovni dny předem,
kupující není povinen převzít zboží v jiný než stanovený termíň. Včas dodané je zboží dodané
kupujichnu řádně, v terminu dle věty první tohoto odstavce smlouvy.

4. V případě prodlení s řádným dodáním zboží a jeho instalaci a zaškolením obsluhy ve
sjednaném termínu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně
dph za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Kupující je povinen zajistit připravenost místa plnění pro provedeni instalace. Za případné
prodlení s dokončením instalace způsobené nedostatečnou připravenosti místa plnění
prodávající neodpovídá.

6. Místem plnění je pracoviště kupujícího na adrese: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
pracoviště OKTE, Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem.
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[ 7. O předání a převzetí zboží bude prodávajíchn vyhotoven oboustranně potvrzený protokol (dále
jen ,,dodací list"), jehož obsahem musí být i seznam všech předávaných dokumentů, a to
v jednom (l) vyhotoveni s platnosti originálů pro každou smluvní stranu, k podpisu dodacího
listu je za kupujícÍho oprávněna osoba zodpovědná za převzetí zboží. Při přejímce zboží bude
kupujícím provedena jeho kvalitativní a kvantitativní kontrola (dále jen ,,kontrola"); v případě
nepřítomnosti příslušných zástupců prodávajÍcÍho nebo kupujícího při dodání zboží, bude
kontrola provedena následně ve lhůtě pěti (5) dnů, o jejím výsledku bude prodávajÍcÍ písemně
vyrozuměn. V případě zjištěni vad či nedostatků zboží v rámci kontroly platí, že zboží nebylo
řádně dodáno pro zjevné vady plnění. Řádným dodáním zboží se rozumí okamžik předání zboží
prodávajícím a převzetí zboží kupujícím za současného potvrzeni dodacího listu ve
sjednaném místě a čase plněni za předpokladu, že nebudou nalezeny a vytknuty žádné vady či
nedostatky zboží při jeho kvalitativnI a kvantitativní kontrole.

8. Nezbytnou součástí zboží musí být při dodáni: podmínky skladování, údržby a zacházení s
výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě v
písemné podobě; dodací list a vyplněné záruční listy zboží.

9. Kupující je oprávněn rovněž odmítnout převzetí zboží jako celku nebo i jednotlivých kusů zboží
bezprostředně při jeho předáni, pokud nebude zjevně dodáno řádně a včas, tj. zejména nebude-
ii dodáno v souladu s touto smlouvou, nebo budou vady plnění jinak očividné (vady zjevné),
přičemž v takovém případě osoba odpovědná za převzetí zboží vytkne vadu tím, že důvody
odmítnutí převzetí uvede na dodací list a tento nepotvrdí.
V takovém případě je prodávajÍcÍ povinen zajistit na svůj náklad a odpovědnost neprodlenou
přepravu zboží z místa plněni. Tímto není dotčena povinnost prodávajícího dodat zboží
kupujícímu za podmínek, v kvalitě a terminu touto smlouvou sjednaném.

10. Kupující je v případě dodání zboží se zjevnými vadami oprávněn od této smlouvy bez
zbytečného odkladu odstoupit.

11. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho protokdárniho převzetí od
prodávajÍcÍho. Ukáže-li se, že nebylo dodáno řádně, platí, že vlastnické právo kupujícího
nevzniklo.

12. prodávající je oprávněn pInit v lepší kvalitě, než je sjednáno v této smlouvě, pokud to kupující
neodmítne, a to bez nároku na odpovídajÍcÍ poměrné protjp[nění či jinou náhradu nebo
kompenzaci v jakékoliv formě. Lepší než sjednané plněni nezakládá nárok na změnu tohoto
závazku. Plnění v množství převyšující sjednané množství se nestává předmětem této smlouvy
a bude prodávajícímu na jehQ odpovědnost a náklady vráceno.

13. Řádně provedenou instalaci zboží je zejména: provedení instalace zboží bez vad a nedodělků
bránicích užívání zboží; provedení instalace zboží prodávajícím jako profesionálem, s odbornou
péčí a s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujÍcÍho; provedeni instalace zboží v souladu
s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi příslušnými právními a
technickými normami.

14. Prodávající je povinen před započetím prací na instalaci předat kupujícímu seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat v místě plnění, a to včetně čísel
jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek
všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není kupující povinen vpustit do prostoru místa plnění. jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži prodávajícího. Seznamy budou k dispozici vždy u dozorčího v místě
plnění.

15. Dílo (instalace) bude předáno kupujícímu v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků."
16. Dílo (instalace) je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu

ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení
díla (instalace) prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského
zákoníku, považuje se provedeni instalace za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
ProdávajÍcÍ má za povinnost v rámci plněni předat kupujícknu doklady o úspěšném provedeni
všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících
se k dokončovanému dílu (instalaci). Tyto doklady je nutné předat kupujícímu nejpozději při
předání hotového díla (instalace).

17. O provedení instalace v každém místě plněni bude vyhotoven protokol o provedených pracích
(dále jen ,,protokol o provedených pracích"), a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán
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oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu. Součástí protokolu bude i doklad o provedení zaškolení obsluhy.

18. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí instalace, pokud nebude provedena řádně a dQkončena
ve smyslu ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody Qdmitnutí převzetí kupující vyznačí
na protokol o provedených pracích. Na následné předání se použijí výše uvedená ustanovení
tohoto článku.

19. Technickou podporu včetně aktualizace software ve smyslu odst. 20 tohoto článku smloůvY je
prodávajÍcÍ povinen poskytovat kupujícímu po dobu 3 let ode dne podpisu dodacího listu a
protokolu o provedených pracích.

20. Součástí technické podpory a aktualizace software jsou tyto služby:
a) přímá technická podpora výrobce,
b) pravidelné aktualizace softwaru LUCIA, současně s tím bude kupujíchnu poskytována

časově neomezená licence k užívání software v aktualizované podobě,
c) rozšířená podpora přes e-mail, telefon a Teamviewer, přičemž prodávajÍcÍ je povinen

reagovat do 2 pracovních dnů ode dne doručeni emailu a reagovat do 2 pracovních dni od
nahlášení hardwarového problému obsahujÍcÍ instrukce k řešení nebo pro získání dalších
nutných diagnostických informací pro ověřeni zdroje problémů,

d) konzultace pracovních postupů a funkcí systému a nových funkcí při aktualizaci software.

21. V případě prodlení prodávajÍcÍho s poskytnutím technické podpory či aktualizace softwaru řádně
a včas je prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta
z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

Článek V. Práva z vadného plněni a ze záruky
1. Plněni je vadné, nebylo-li zboží dodáno řádně, nebo nebyla-li řádně provedena jeho instalace

či zaškolení obsluhy.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží včetně softwaru je bez vad ve smyslu ustanoveni § 2103

občanského zákoníku a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920
občanského zákoníku a že prodávající plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv
průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

3. Prodávající je povinen odstranit zjevnou vadu plněni, která mu byla písemně vytknuta, a to bez
zbytečného odkladu a požadovaným způsobem. Tímto není dotčeno ujednáni o termínu plnění,
odpovědnost prodávajÍcÍho za prodlení, ani právo kupujÍcÍho okamžitě odstoupit od této
smlouvy. Článek lV. se na následné dodáni zboží po odstranění vady (opravené nebo nové
náhradní zboží) užije přiměřeně.

4. Projeví-li se vada plněni až po protokolárním předání a převzetí zboží a afirmativní kontrole
(skrytá vada plněni), je prodávající povinen odstranit vadu plnění požadovaným způsobem a
bez zbytečného odkladu, a to za stejných podmínek jako těch sjednaných pro reklamaci
záručních vad.

5. ProdávajÍcÍ ručí za jakost řádně dodaného zboží, tedy zejména za to, že má zboží vlastnosti
a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si zboží svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachová, minimálně po dobu 36 měsíců, ode dne řádného dodání
zboží (záruční lhůta), neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší. prodávající ručí za kvalitu jím
prováděných prací (instalace v místě plnění), tedy zejména za to, že provedené práce mají
vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají, minimálně po dobu 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o
provedených pracích kupujickn bez výhrad. Prodávající zaručuje, že odborné služby
poskytované kupujícímu dle této smlouvy (technická podpora, aktualizace software) budou
prováděny na profesionální úrovni odpovídajÍcÍ zvyklostem v oblasti informačních technobgií.
Prodávající poskytuje v tomto smyslu na své služby záruční dobu 36 měsíců s tím, že záruční
doba začíná běžet od data poskytnutí každé služby. Záruční vady je povinen prodávající
odstranit požadovaným způsobem.

6. Reklamaci záručních vad i skrytých vad během záruční lhůty spolu s uplatňovanými
reklamačnImi nároky uplatňuje kupujÍcÍ prodávajíchnu písemně (poštovní styk, elektronicky na
adrese bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Reklamace jsou ze strany
kupujÍcÍho řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických. ProdávajÍcÍ je
povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 5
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pracovních dnů od jejich doručení a zároveň si s kupujícím dohodnout termín, do kdy a jak
budou vady odstraněny. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Odstraněni
vad stanoveným způsobem provede prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne uplatněni reklamace.

7. prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu na jeho žádost v případě potřeby kompletní
pozáruční servis, a to po dobu minimálně 60 měsíců.

8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré reklamované skryté či záruční vady zboží budou vždy
řešeny jejich odstraněním či dodáním zboží nového (případně jeho části), vady instalace pak
provedením opravy. Smluvní strany se dohodly, že pro případ opakovaného výskytu (alespoň 2
krát) totožné vady zboží či většího počtu vad (vÍce než 3 vady) u daného kusu zboží v rámci
záruční doby, bude reklamace řešena vždy dodáním zboží nového.

9. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv z vadného plněni i s uplatněním reklamace
(zejména dopravu, balné reklamovaného zboží aj.) nese prodávající.

10. V případě nesplnění terminu pro odstranění záruční vady nebo skryté vady plněni na základě
reklamace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujÍcÍmu smluvní
pokutu ve výši dvaceti pěti setin procenta z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH za
každý, byť i započatý, den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy nesmí činit
částku přesahující výši kupní ceny včetně DPH.

11. V případě, že bude v důsledku vady zboží či jeho instalace způsobena újma na zdraví uživateli
zboží, který je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru ke kupujícímu, nebo třetí osobě, je
prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši patnácti procent kupní ceny dle ČI. VI.
odst. 1 této smlouvy včetně DPH jakožto paušálni náhradu újmy, neprokáže-li se vznik vyšší
konkrétní újmy.

12. Smluvní strany odpovídají za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušeni
některého z ustanoveni této smlouvy, a to v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanoveni smlouvy či
zákona, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran splnit,
třeba i dodatečně, své závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ.

13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem nabytí vlastnického práva ke
zboží.

Článek VI. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 371 851,26 Kč
DPH 21%: 78 088,77 Kč
Kupní cena s DPH: 449 940,03 KČ

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazků plynoucích
z této smlouvy (zejména dopravu do místa plněni, instalace či montáže, revizní kontrolu, balné
a jiné poplatky a také poskytování služeb technické podpory a aktualizace software po celou
dobu sjednaného poskytování těchto služeb) a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou
nelze překročit. Úprava kupní ceny je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

3. Kupní cena bude zaplacena výlučně na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura") řádně
vystaveného v souladu s touto smlouvou prodávajÍcÍm a doručeného kupujÍcÍmu spolu
s přiloženou kopii potvrzeného dodacího listu a protokolu o provedených pracích. Fakturu lze
vystavit a doručit nejdříve v den řádně dodaného zboží dle potvrzeného dodacího listu a
dokončené instalace v místě plnění dle potvrzeného protokolu o provedených pracích a
doručena musí být bez zbytečného odkladu, tj. do 15 dnů od potvrzeni dodacího listu a podpisu
protokolu o provedených pracích, na adresu Krajské ředitelství police Ústeckého kraje, Odbor
správy majetku, Oddělení materiálně technického zabezpečeni, Lidické nám. 899/9, 400 01 Ústí
nad Labem.

4. V případě prodlení prodávajícího s vyhotovením a Qdes|ánim faktury (výzvy k zaplacení) je
prodávající v prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Právo na vystaveni faktury se
v zájmu zachování právni jistoty smluvních stran promlčí nejpozději uplynutím jednoho roku ode
dne, kdy mohla být faktura uplatněna poprvé.

5. Faktura vystavená prodávajícím musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, a nad to musí obsahovat číslo jednací této smlouvy. KupujÍcÍ je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje
stanovené náležitosti, nebo budou-li údaje na ní uvedeny chybně či neúplně. Taková faktura
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není řádně vystavena a hledí se na ni, jako by nebyla vystavena vůbec. prodávajici je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Fakturou nelze jakkoliv měnit či
doplňovat závazky z této smlouvy.

6. Kupní cena je splatná do 30 dnů po doručení řádně vystavené faktury objednateli, a to na
bankovní účet prodávajÍcÍho uvedený v či. l. této smlouvy. Splatnost faktury doručené v období
od 19. prosince 2021 do 28. února 2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
žádné zálohy na úhradu kupní ceny či její části kupující neposkytuje.

7. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu kupní ceny či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu kupujÍcÍ neodpovídá, a proto pIati, že
nebude považována za prodlení kupujícího. Zároveň platí, že pozdní úhrada kupní ceny či její .
části z důvodu opožděného uvolněni finančních prostředků ze státního rozpočtu není porušením
smlouvy podstatným způsobem ze strany kupujícího.

8. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajicimu za prodlení se zaplacením kupní ceny pouze smluvní
úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

9. Platí, že v případě uplatnění právního nároku kupujÍcÍho na odstraněni vady před splatností
faktury se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání zboží po odstraněni vady.
Okamžikem předání zboží po odstraněni vady, o čemž bude vyhotoven a potvrzen nový dodací
list, počne běžet lhůta pro zaplaceni faktury v souladu s odst. 6 tohoto článku smlouvy.

10. Na uhrazeni kupní ceny či jiných dluhů vůči prodávajícímu je kupující v souladu s ustanovením
§ 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky
vůči prodávajichnu, nebudou-li započteny ze zákona dle § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen ,zákon o majetku
České republiky"). V souladu s § 42 odst. 2 zákona o majetku České republiky je prodávající
oprávněn započíst svou pohledávku za kupujícím na pohledávku kupujícího za prodávajÍcÍm
pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran; promlčené pohledávky prodávající
započíst nemůže.

Článek VIl. Povinnost mlčenlivosti
1. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plněni této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujIcím či jeho zaměstnancích a
spdupracovnIcích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. prodávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které

se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží dle této

smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran.
6. Za každé porušeni jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy je prodávající

povinen uhradit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši patnácti procent kupní ceny dle ČI. VI. odst.
1 této smlouvy včetně DPH.

Článek Vlll. Změna a zánik závazku
1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení

závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména
a. prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 15 kalendářních dní,
b. prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží včetně dokončeni instalace a provedeni

zaškolenI obsluhy o vÍce než 15 pracovních dnů,
c. prodlení prodávajÍcÍho s poskytnutím služeb technické podpory včetně aktualizace software

o vÍce než 15 kalendářních dnů,
d. existence zjevné vady zboží při jeho předání
e. neodstraněni skryté vady či vady záruční ve sjednané lhůtě,
f. postup prodávajícího při dodáni zboží a instalaci v rozporu s pokyny kupujÍcÍho,
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\ g. opakované porušeni méně závažných povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy, zejména při
zajišt'ování záručních služeb nezbytných k naplněni účelu této smlouvy,

h. opakovaný výskyt záručních vad u zboží (tj. vÍce jak 4 různé vady).
2. KupujÍcÍ má v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od této

smlouvy také pokud:
a. vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b. prodávající vstoupí do likvidace,
c. prodávající pozbude způsobilost k plněni této smlouvy.
O těchto skutečnostech je prodávajÍcÍ povinen kupujÍcÍho neprodleně informovat.

3. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároků
smluvních stran na náhradu újmy, závazků smluvních pokut a povinnosti mlčenlivosti.

4. Dojde-li ke zmaření účelu této smlouvy pro důvod stojící na straně prodávajícího (zejména
odstoupením od smlouvy, byť jen částečným, z důvodu § 2002 či zánikem závazku dle § 2006
občanského zákoníku aj.) je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku ve výši patnácti
procent z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH jakožto paušální náhradu újmy
vzniklé v důsledku nenaplnění účelu uzavření této smlouvy, neprokáže-li se vznik vyšší
konkrétní újmy. ,

5. prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit prava a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

6. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna či
doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujÍcÍho, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek IX. Ostatní ujednání
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky. V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. KupujÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jakožto orqanizační složka
státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku české republiky,
a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. prodávající uzavírá
tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi písemně
pověřených pracovníků. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňuji písemně
v listinné nebo elektronické podobě. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu
oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane
účinnou okamžikem doručeni tohoto oznámení druhé smluvní straně.

3. prodávající či jeho právní nástupce je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této
smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od uzavření této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na "'existujÍcÍ či . hrozící" střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo.

5. prodávajÍcÍ prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani s ním není vedeno insolvenčnI řízení a není v
úpadku. jestliže se toto prohlášení prodávajIcího ukáže být nepravdivým, je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši deseti procent z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této
smlouvy včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávající kupujícímu také v případě
porušení povinnosti plynoucí z odst. 4 tohoto článku smlouvy či z ČI. Vlll. odst. 5 této smlouvy.

6. ProdávajÍcí bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží, přičemž tato smlouva bude uveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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7.
7

8.

9.

.

10.

Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy
nesmí přesáhnout 100 % kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
Úročeni úroků z prodlení je zakázané. Smluvňí pokuty a úroky z prodlení vzniklé z této smlouvy
jsou splatné do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné smluvní strany. Nárok na
smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu započtení pohledávky prodávajÍcÍho na pohledávku
kupujícího bez zbytečného odkladu pouze v případě jednostranného započtení. Toto oznámení
nemá konstitutivní charakter.
prodávajIci prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví pracovníků v místě plněni, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo
dodavatelského řetězce,

b) zajišťuje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů
v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými
řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

Článek X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem svého zveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí této smlouvy s platností originálu jsou její přílohy (příloha č. 1 - Krycí list),

s jejichž obsahem jsou obě smluvní strany podrobně seznámeny, a dále pouze případné
dodatky a změny uzavřené v souladu s ustanoveními článku VIII. této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží
kupující a jeden (l) prodávající.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
celý obsah této smlouvy včetně příloh za určitý, srozumitelný a přiměřený a s jeho plným zněním
se pečlivě seznámila a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy
rozhodujÍcÍ; na důkaz toho připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list

V Praze dne

Mgr. Dalibor Mikeš
jednatel společnosti Laboratory Imaging s.r.o.

V Ústí nad Labem dne

Ing
vedoucí oddělení materiálně technického

zabezpečeni KŘP-U

_
PO' .!C!E ČESKÉ RZi"!jB1jKY .

ŘEĎITELSWĹ POL1CIE
ÚSTECKí:KO KRAJE
K:Š'"C)',NĹ SCHRÁNKA 179 .
401 7'9 Usri nad labem

8



Přilohä č. A
LABORATORY IMAGING S.LO.

Za Drohw )71/17. 10? OD Praho ID
Regishqce: spisová značka oddá c, vložka 745. zapsôno u Městskýho soudu v Praze dne 11 l. 1991
ičo, 14890925, Dič, CZľ4890925

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Nabídka
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 Číslo: MM210901-NV-68/2021

Datum: 13.09.2021

Digitální dakytloskopický komparátor
DactyScope Pro

Pos. Kód . Popis Poč. Sleva% Jedn. cena Cena KČ

' DactyScope Pro - volný pracovníprostor

s malou těžkou základnou, hrubé a jemné nastavení
pozice kamery, kamera, LED osvětlení

12.3 MP, FOVl03 X 76 mm (při 1000 PPI)·
] dt_pro 'DactyScope PRO 1 14,0% 236516,00 203403,76

'-Zobrazovací systém, 12,3 MP CMOS kamera, USB3.0
(vC. kabelu a PCIe grabberu), 12 bit, až 30 fps,

,Makroobjektiv, rozlišení 600 - 2000 ppi
'.-Stativ pro daktyloskopii s uchycením kamery, hrubé a
jemné ostřeni, výška 80 cm, volné umístění na stole, těžká, '
základna 22x26 cm nezasahující do pracovního prostom
-2 LED panely LIM, nastavitelná barevná teplota 3000 -
8000K, 2xl 4Watt, vysoká homogenita osvětlení ,

DacjyScope pracovnístanice
# HP pracovní stanice, monitor

2 pc_lfs PC pro systém Lucia 1 ' 10,0% 49887,00 44898,30
-HP Z2 (Intel i7 CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD, nVidia : '
,grafická karta, Windows 10 Pro 64b, klávesnice, myš,
'včetně instalace sofťware a příslušných driverů, nastavení,
testování)

:-Pevný disk, ŠATA III, 7.2K RPM, 4 TB
3 pmj,ip32ak "Monitor HP 31,5", 3840x2160. rozteč pixelů 0,182 mm, 1 10,0% 21480,00 19332,00

16:9 IPS; DP, miniDP, HDMI, USB Hub '
:# Software

AKTIVNÍ licence pro použití se stativem DacjyScope,
pořizování obrazů, živá komparace

4 lfjjta Program DaetyScope (aktivní) pro snímání.ptisků prstů, : l ' 20,0% . 92610,00: 74088,00
živou koinparaci s obrazy na disku, zpracování obrazu, - ":-

.anotace ' l.
# Podpora otevírání NIST, WSQ formátu souborů ' '

5 lf~n1st ' Modul NIST zobrazení a otevřellí NIST souborů, včetně l 20,0%, 14149,00 11319,20
licence externího NIST pluginu ;
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' Instalace, údržba, zaškolení

6 _lsjnstreu Instalace a zaškolení na místě, včetně 3 let balíčku l 5.0% 19800.00 l
podpory: konzultace emailem a telefonicky, reakce do 2
pracovních dnů, Teatnviewer podpora, konzultace
hlavních aktualizací na místě nebo e-mailem s
představením nových funkcí, 2 x servisní návštěva pro
aktualizace a pokročilé školení běhetn záruky

' t l
E i ,

Cena aktualizacípo yypršenízáručnl" doby ! i
; Pokračujícípodpořä; zahrnuje účast zdarma na : ;
seminářích pořádaných LIMa 2 návštěvy v průběhu 3 let ;

' 7 !LFU_dtaiy Program LUCIA DactyScope - aktivní - navazující O ' 0,0%i 10393,00:, O,
iaktualizace na l rok :

8 lfu_NIST1Y ', Modul NIST, včetně externího NIST pluginu - navazující ' O ! 0,0% l' 2058,00': O,
aktualizace na 1 rok i l

9 ,ls_suppa_iy :Pokračující rozšířená podpora pro systém LUCIA a O ! 0,0% : 5800,00': 0,00 ,
' podpora aktualizací na l rok !U

' JO |lfu1_forens3y .Program LUCIA Forensic - aktualizace soííware do l O i' 0,0% 31 899,00,. 0,00 '

' i "roku po skončení záruky, vC. aktualizací na 3 roky: 11 ':lfu3_forens3y !Program LUCIA Forensic - aktualizace so'hware do 3 let O , 0,0% 47 848,00. 0,00
'i ) '!Po skončení záruky, vC. aktualizací na 3 roky
jiäatnost nabídky: 6 měsíců "" " " " " " """" Cena netto 3"71 85"1",26'

'Termín dodání: nejpozději do 10. 11. 2021 dph 21% 78 088,77 '

Místo plnění: KŔP Ústeckého kraje, OKTE Celkem KČ 449 940,03 "

Záruka: 3 roky, přímá technická podpora výrobce; obnovování programů LUCIA po 3 roky zdarma
Splatnost faktury: 30 dní ode dne doručení faktury
Balení, doprava a instalace na místě jsou zahrnuty v ceně
Akutalizace software a podpora: 3 roky zahrnuty v ceně
- Rozšířená podpora přes e-mail, telefon a Teamviewer; reakce do 2 pracovních dní od obdrženého emailu
- Reakce do 2 pracovních dní od nahlášení hardwarového problému obsahující instrukce k řešení nebo pro získání
dalších nutných diagnostických informaci pro ověření zdroje problémů
- Konzultace pracovních postupů a funkcí systému a nových funkcí při aktualizaci software

4
Kontaktní osoba: Michal Malý; , f
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Ľ¶$i

' !
l,

Mgr. D
C " .'

_

N


