
PCR15ETRpo40924774
Č. j. KRPZ-93925-17/ČJ-2021-1500VZ-NEV

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen ,,smlouva")

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

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
jednajícŕ Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského

ředitelství
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Telefon: 974 661 224
(dále jen ,,kupujícř)

a

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Sidloknísto podnikáníl
popřípadě místo trvalého pobytu: Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
IČO: 48027014
DIČ: CZ48027014
Zastoupená: - jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Oberbank AG Praha
Číslo účtu: 2000008423/8040
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14315
(dále jen ,,prodávajici")
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Článek ll.

Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ni sjednaných kupujicimu

zboží specifikované v ČI. Ill. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboží.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24. 9. 2021,
která byla v rámci výběrového řízeni zveřejněného pod číslem KRPZ-93925-5/ČJ-2021-
1500VZ-NEV vybrána jako nejvýhodnější.

Článek Ill.

Zboží, předání zboží, vady zboží
1. Předmětem této smlouvy je nákup skeneru 3D včetně přklušenství v souladu s

požadavky Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek
Č. j. KRPZ-93925-5/ČJ-2021-1500VZ-NEV.

2. Veškeré přís|ušenstvi bude originá|ní, shodné s výrobcem zařízeni.

3. prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové a nepoužité.

4. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy.

5. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list.
6. prodávajÍcÍ se zaručuje, že je poskytovatelem autorizovaného servisu na území ČR pro

nabízené zboží.

7. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujici
důvody odmítnuti převzetí zboží písemně prodávajicknu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předáni zboží. Na následné předání zboží
se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

8. Kupujicí je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle volby kupujÍcÍho kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předání zboží. Pokud kupující uplatní
nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávajici tuto vadu odstranit nejpozději
do tří (3) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená
lhůta nebyla přiměřená.

9. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že zboží nemá právni vady.

Článek IV.

Doba a místo plněni, předáni zboží
1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodáni zboží nejpozději

do 12. 11. 2021.
2. Místo plněni /dodání/: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor PČR Zlín,

Nám T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín. Kontaktní osoba: kpt. Bc. Lubomír Macharáček,
tel. 974 661 287, 602 541 750.
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3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně
3 pracovni dny předem. Dodáni zboží musí nastat po zveřejněni smlouvy v Registru
smluv.

4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujicím po potvrzení dodacího listu v místě dodáni.

5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupujIci povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

,, Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

-l' 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
! 2 Nebezpeč' škody na zboží přechází na kupujiciho okamžikem převzetí zboží

i od prodávajIciho.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky
1. Cena za zboží je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějšich předpisů a dle cenové nabídky prodávajiciho
k zadávacímu řízeni č. j. KRPZ-93925-5/ČJ-2021-1500VZ-NEV ze dne 24. 9. 2021 platné
v době uzavření této smlouvy.

2. Rozpis cen je uveden u jednotlivých položek
r "", Č, ' TYP PRODUKT počet Cena celkem Cena celkem

V Kč V Kč
i. 1_ k' bez DPH VC. DPH

l 1. l Trimble X7 Skener 3D vC. příslušenství 1 1 422 000 00 1 720 620 00

2. Trimble R12i GNSS rover 1 500 000.00 605 000,00

CELKEM 2 1 922 000,00 ' 2 325 620,00

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží,
včetně dopravy do místa plnění a instalace zařízeni.

4. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajľchn po převzetí zboží
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajicim musí obsahovat náležitosti
stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčísleni zvlášť' kupní ceny
bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH. Kupující se zavazuje uhradit
cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené faktury v korunách českých,
a to do 30 dnů od doručení faktury, převodem na účet prodávajícího.

5. prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujIciho. Pokud kupující písemně uplatní nárok na odstranění vady
zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupujicí povinen až do odstranění vady zboží
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uhradit cenu zboží. Datum odstraněni vady bude potvrzen písemně. Okamžikem
odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

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

8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujIcí v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

.

. Článek VIi.

. Povinnost mlčenlivosti

. 1. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujichn či jeho
zaměstnancích a spoIupracovnIckh 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 zpňstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2, prodávajici je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodání zboží kupujícknu dle této smlouvy.

3. Za porušeni 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

i oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověi'ených
pracovníků.

' Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu a předání zboží podle Č!. III. a lV. ze strany prodávajícího,
v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží nebo v případě
prodlení prodávajicího s odstraněním vad zboží je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byt' i započatý kalendářní
den prodlení.

2. jestliže prodávající poruší povinnosti podle ČI. VIl. této smlouvy, zavazuje se prodávajíd
uhradit kupujÍcÍmlj smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých)
za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
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 třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho řádně
dodat zboží.

6. Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujicího
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

' a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill.;

c) postup prodávajíciho při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujĹcÍho.

7. Kupujici je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku prodávajÍciho probíhá insolvenčni řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji;

b) insolvenčni návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni;

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

8. prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujIci bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší
než šedesát (60) kalendářních dní.

9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvnI straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

10. ProdávajÍcÍ podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení
nepravdivé anebo v případě, že bude prodávajÍcÍ dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
kupujícího, má kupujÍcÍ právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 9 tohoto
článku.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení
1. prodávajici ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předáni

kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně.

3. ProdávajícI se v případě reklamace zavazuje převzít zboží v místě plněni. Po vyřízení
reklamace je prodávajÍcÍ povinen zboží vrátit (dodat zpět) do místa plnění, přičemž
náklady a riziko přepravy zabezpečuje prodávajÍcÍ.

4. Lhůta pro vyřízeni reklamace je 30 dnů.
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Článek X.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

změnu údajů v či. l smlouvy.

2. ProdávajicI není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem vložení do Registru smluv.

2. Zboží bude dodáno po zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupujicI.

4. Tato smlouva se řídí podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
v platném znění.

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací 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. Tato smlouva má šest stran textu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží kupujÍcÍ a jeden prodávajIcL '

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 uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Ve Zlíně d,, 1 3. 10, 2021 V P,a,e dne 2d- '{q. 2£'2'1
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