
Hasičský záchranný 3bor Moravskg$kz$kého kraje

E'.'IDENCE SMLUV

'"" '"' N¶ &':?j
,poř. rok doba plněni

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č 89/2012 Sb. ve znění

pozdějších předpisů
(dále jen ,,OZ")

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení,

statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933 881/0710
(dále jen ,,kupující")

a

Dräger Safety s.r.o.
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778, DIČ: CZ26700778
Zastoupená:
Bankovní spojení: Deutsche Bank, č. účtu: 3 172200002/7910
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vI. 88292
(dále jen ,,prodávájící")

II. Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je koupě 37 kusů Polomaska filtrační X-plore 3500 velikost M,

300 kusů Filtrů X-plore, A1B1E1K1 Hg P3 RD (dále jen ,,zboží"), které je blíže specifikováno
v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží.
Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle bodu III. této
smlouvy.

3. Dodací lhůta: do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
4. Místo plnění (místo předání zboží): sídlo Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
5. Osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží:

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 01.10.2021, která byla na
základě zadávacího řízení č. 193/2021/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Kupní cena a platební podmínky
l. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 75 522,60 KČ
DPH 21 % 15 859,70 Kč
Cena celkem včetně DPH 91 382,30 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí

zboží.
4. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude obsahovat náležitosti

daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále také ,,faktura"). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu
v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
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a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. l této smlouvy,
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
C) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace,
d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží
podle této smlouvy bylo řádně dodáno.

6. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta
splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrad škody aj.).

7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctama@,hzsmsk.cz.

IV. Jakost, záruka za jakost,
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu,

smlouvou a podle technických parametrů a obchodních
Smluvní strany se dohodly na i. jakosti dodaného zboží.

2. Dodané zboží bude nové, nepoužité, v okamžiku dodání
Životnost filtrů musí být minimálně 6 let.

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.

vady zboží
jakosti, provedení stanovenými touto
podmínek sjednaných v této smlouvě.

nesmí být zboží starší než 6 měsíců.

V. Sankční ujednání
l. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vC. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání
1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto

smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením 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 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely
plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - nabídka předmětu plnění.
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Podpisy smluvních stran:

za kupujícího
plk. Ing. Radim Kuchař

náměstek ředitele pro IZS a operační řízení
statutární zástupce

HZS Moravskoslezského kraje
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01.10.2021 Nabídka č.: st.s 619 l 2021

HZSMSK

věc :

Váženi obchodní přátelé,

Obchodní nabídka Dräqer na dodávku APR.

jménem dceřinné společnosti firmy DRÄGER si Vám dovolujeme předložit nabídku
s niže uvedenými obchodními podmínkami :

CENA BEZ DPH:
PLATNOST NABÍDKY:
TERMÍN DODÁNÍ:
DODACÍ PODMÍNKY:
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

SERVIS:

INFORMAČNÍ SERVIS:

dle specifikace
3 měsíce
1 týden
DDP sídlo objednatele
dle specifikace v kupní smlouvě

na zboží uvedené v této nabídce se vztahuje záruční
lhůta v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak
záruční a pozáruční servis a sklad náhradních dílů
DrägerService

Doufáme, že tato nabídka odpovídá Vašim představám a těšíme se na Vaši
případnou objednávku.

s přátelským pozdravem

za DRÄGER SAFETY s.r.o. - pobočka Ostrava

Poř.č Název výrobku Objednací číslo Cena za 1 ks Sleva Cena za 1 ks Množství Celková cena Celková cena
bez DPH % netto bez DPH ks bez DPH s DPH

1 X-plore 3500 velikost M
2 X-plore A1B1E1K1 Hg P3 R D

R55350 622,00 10,0 559,80 37
6738817 203,00 10,0 182,70 300

20 712,60 25 062,20
54 810,00 66 320,10

Objednávku (faxovou i poštovni) a dotazy směřujte na:

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4a, 706 02 Ostrava - VÍtkovice
IC : 26700778, DIC : CZ26700778

Dräger Safety s.r.o. se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88292


