
HasiCský záChra,'my GÍjcjr Moravsk'jskzského kraje

EVK)ENCE SMLUV

'"" ""' Mo
, p9ř. číslo roZ deSa plněníKUPNI SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb._ 6bčahský[žákoník, 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 88 1/0710
(dále jen ,,kupující")

a

REO AMOS, spol. S r. O.
Sídlo: Provozní 5560/lb, 722 00 Ostrava-Třebovice
IČO: 42767181, DIČ: CZ42767181
Zastoupená:
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 284985947/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. C, vI. 1828
(dále jen ,,prodávající")

II. Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je koupě textilního sorbentu (dále jen ,,zboží"), které je blíže

specifikováno v příloze č. l 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 05.10.2021, která byla na
základě zadávacího řízení č. 199/2021/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

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

cena bez DPH 99 958,90 KČ
DPH 21 % 20 991,38 Kč
Cena celkem včetně DPH 120 950,28 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. l 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:
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,
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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 úl. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctarna@,hzsmsk.cz.

IV. Jakost, záruka za jakost,
l. 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 a nepoužité.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.

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

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
l. 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 ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jeden stejnopis.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - nabídka předmětu plnění (specifikace).
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náměstek ředitele pro IZS a operační řízení
statutární zástupce

HZS Moravskoslezského kraje

3



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB
\ Dodavatel: REO AMOS, spol. s r. o. Řada dokladu: 105

:O: Provozní 5560/1b Číslo dokladu: 210563
0 \ 722 00 Ostrava Sklad: 002.00001

." ' ' j||' lČ: 42767181 Zakázka:
DIČ: CZ42767181

Krajský soud Ostrava C 1828

Místo určení: Hasičský záchranný sbor Odběratel: Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje Moravskoslezského kraje

výškovická 2995/40
Ostrava-jih

výškovická 2995/40 700 30 Ostrava
700 30 Ostrava

Kontaktní osoba: lČ: 70884561 DIČ: CZ70884561
tel.:

Dodací a platební podm/nky:
Termin dodání: do 1 týdne od obj.
Forma úhrady: Platebním příkazem
Termin splatnosti: 21 dní
Způsob dopravy: dodavatelem zdarma
Platnost nabídky do: 29.10.2021
Datum pořízenŕ 05.10.2021
Všechny zde uvedené ceny jsou v: czk

Označení

UR4100

UP8212

UP8124

UK4850

HR4100

HSHV8124

HSH834

HGH1534

HGH2034

HGH2052

Popis dodávky J. cena bez DPH Sleva % j. cena bez DPH Množství MJ Celkem bez DPH Celkem s DPH
po sIevě po sIevě DPH % po sIevě

Univerzálni sorpční rohož ve fólii - sorbent základni 100 ks
2 390,00 37,00 1 505,70 8,00 baleni 12 045,60 21 14 575,18

Univerzálni sorpční had - sorbent textilní, 12 ks (0 8 x 230 cm)
3 050,00 36,00 1 952,00

Univerzálni sorpční had - sorbent textilní, 24 ks (0 8 x 107 cm)
2 790,00 36,00 1 785,60

Univerzálni sorpční koberec - základni sorbent (80 cm x 50 m)
4 650,00 37,00 2 929,50

2,00 baleni 3 904,00 21 4 723,84

2,00 baleni 3 571,20 21 4 321,15

1,00 role 2 929,50 21 3 544,70

Hydrofobní sorpční rohož - sorbent základní 100 ks
2 050,00 37,00

Hydrofobní sorpční sypaný had ECONOMY, 24 ks
3 780,00 36,00

1 291,50 4,00 baleni 5 166,00 21 6 250,86

2 419,20 4,00 balení 9 676,80 21 11 708,93

Hydrofobní sorpční had plněný drti-4 ks, 0 8 cm x 3 m
1 760,00 36,00 1 126,40

Hydrofobní sorpční had špagetový -4 ks, 0 15 cm x 3 m
4 980,00 37,00 3 137,40

Hydrofobní sorpční had špagetový -4 ks, 0 20 cm x 3 m
6 810,00 37,00 4 290,30

Hydrofobní sorpční had špagetový - 2 ks, 0 20 cm x 5 m
5 695,00 37,00 3 587,85

1,00 baleni 1 126,40 21 1 362,94

8,00 balení 25 099,20 21 30 370,03

3,00 balení 12 870,90 21 15 573,79

2,00 baleni 7 175,70 21 8 682,60

Nakupujte pohodlně na

Vystavil: mobil:

Zpracováno systémem HELIOS Orange

e-mail:
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NABÍDKA ZBOZi A SLUZEB
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Dodavatel: REO AMOS, spol. s r. o.
Provozní 5560/1 b
722 00 Ostrava

Popis dodávky j. cena bez DPH Sleva %

Řada dokladu: 105
Číslo dokladu: 210563
Sklad: 002.00001

Označení j. cena bez DPH Množství MJ Celkem bez DPH Celkem s DPH
po sIevě po sIevě DPH % po sIevě

CR4100

CP8112

Chemická sorpční rohož ve fólii - sorbent základni 100 ks
2 795,00 36,00 1 788,80 5,00 balení 8 944,00 21 10 822,24

chemický sorpční had -12 ks, 0 8 cm x 117 cm
2 910,00 36,00 1 862,40 4,00 balení 7 449,60 21 9 014,02

99 958,90 120 950,28

Cena celkem bez DPH
DPH celkem
Cena celkem VC. DPH

99 958,90
20 991,38

120 950,28

V případě, že Vám bude výše uvedené zboží dodáno na paletách, budou tyto účtovány. jedná se o vratný obal, který
dobropisujeme v plné výši, pokud je vrácen nepoškozen do 6-ti měsíců od data prodeje.

Nakupujte pohodlně na

Vystavil:

Zpracováno systémem HELIOS Orange

mobil: e-mail:
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