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SMLOUVA KUPNÍ
Č. j. KRPK-82168-10/ČJ-2021-1900IT

Smluvní strany:

1. ProdávaiÍcÍ

Společnost
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Konta ktni osoba:
Mobil:
E-mail:
Datová schrán ká:

RAČOM s.r.o.

Mírová 1283
46343423
CZ46343423

dh8v4yd

a

2. KupujÍcÍ

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený:
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: upshp5u

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanoveni § 2079 a nás|edujÍcÍch
občanského zákoníku.
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před mět smlouvy

prodávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje prodat a dodat kupujícímu 5 ks routerů MIDGE-LTE a 5 ks antén
ANT-LTE-W1 (dále jen zboží).

Kupní cena

1. Zboží uvedené v Článku l. smlouvy prodává prodávajicí kupujícímu se všemi souČástmi
a příslušenstvím za sjednanou kupnicenu.

2. Celková cena je stanovena ve výši 53 670,00 KČ bez DPH
DPH 21% 11 270,70 KČ
CELKEM 64 940,70 KČ S DPH
Slovy: šedesátčtyřitisícdevětse'tčtyřicet korun a sedrndesát haléřů

ill.
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě
faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení
na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem
odepsání příslušné částky z účtu prodávajÍcÍho.

2. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj, Česká republika - Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, Závod ní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, lČ 72051612, datová
schránka: upshp5u, {v případě elektronických faktur e-mail: , a musí obsahovat
Č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlavítéto smlouvy.

3. Kupující není v prodlení s placením 'faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího
doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou.
Konkrétni důvody je kupujÍcÍ povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené
faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručeni kupujícímu.

4. Zálohu kupujÍcÍ neposkytuje.
,.

iv.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

1. Prodává jící dodá prostřednictvím přepravní společnosti a kupujicí si převezme zboží dle smlouvy do
14 dnů od účinnosti kupní smlouvy a to v pracovni den mezi 7:30 - 15:00 hod.

2. Místem plněni je adresa Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor technické ochrany,
Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary - Dvory.
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3. Odpovědnou osobou k převzetí zboží kupujÍcÍm je mjr. osoba uvedená
ve specifikaci kupujÍcÍho jako kontaktní osoba a nprap..

4.

V.
Podstatné porušeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušeni smlouvy

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží ve sjednaném terminu,
b) nedodání zbožív požadované technické specifikaci dle této smlouvy,

2. Odstoupeníod smlouvy se řídí § 2001a násl. občanského zákoníku.

3. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajÍcÍho vyhlášen
' konkurz nebo řIzenI o vyrovnáni.

4. KupujÍcÍ může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávajÍcÍ je v prodlení s dodávkou zboží víc
než jeden měsíc od termínu dodání.

5. prodávajÍcÍ může odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcÍ neuhradil fakturu za zboží v terminu
stanoveném touto smlouvou.

VI.
Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávajIcí zboží dle smlouvy v termínu dle ČI. lV. odst. 1 anebo v požadované technické
specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícňnu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží
včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

2. NezaplatAi kupujÍcÍ kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajichnu úrok z prodlení v souladu
s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.

3, Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VII,
Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávajÍcÍ poskytne kupujicImu na zboží dle této smlouvy záruku
v délce 36 měsíců na routery a 24 měsíců na antény. Záruka začne běžet ode dne odevzdáni zboží
kupuj|'címu.



2. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujIchni ustanoveními
občanského zákoníku.

VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku o smlouvě kupní.

3, Účastnici prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím
uzavíránÍ nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem
plně souhlasí, což stvrzuji svými vlastnoručními podpisy.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1
Cenová nabídka prodávajÍcÍho

V Novém Městě na Moravě d,, 47. /%
. e 11 2qmV Karlovych Varech dne
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NABÍDKA 415841 %"

®Ť, '
: Dodavatel: Zákazník:
i racom s,r.o, Krajské ředitelství policie

Mírová 1283 Karlovarského kraje
592 31 Nové Město ria Moravě Závodní 386/100
Czech Republic 360 06 Karlovy Vary
je zapsána v OR u rejstříkového soudu v £3tně, spisová značka C.5371

lČ: 46343423 IČ: 72051612
DIČ: CZ46343423 DIČ: CZ72051612

Nabídka č.: 415841 Fakturační adresa:
Datum vystavení: 25.10.2021 Krajské ředitelství policie
Platnost nabídky: 24.11.2021 Karlovarského kraje
Doba dodáni: 2 týdny od obdrženi objednávky Závodní 386/100

360 06 Kadovy Vary

způsob dopravy: TOPTRANS Dodací adresa:
INCOTERMS: CPT POLICIE ČR -OIKT
Splatnost: 100% po odeslání, 21 dní jednoty 1773

Limit kreditu 17 176 CZK 356 01 Sokolov

Doba odpovědnosti za vady:
Doba odpovědnosti za vady se neaplikuje, pokud není uvedeno u položky jinak.

Naše nabídka je pouze podkladem k uzavření smlouvy. Smlouva však nebude uzavřena automaticky doručením písemného
přijetí nabídky z Vaší strany, ale až následným písemným potvrzením ze strany RACOM s.r.o.

Pol. Part Numberl Popis Množství Cena I MJ Cena l poI
CZK CZK

1 M!DGE2-E-N-N 5 10 530,00 52 65C,00
4G/3G/2G router, 4xEth, 1XRS232, 1xDl, 1XDO, DIN lišta
- 4G/3G/2G, Evropa, Střední východ, Afrika
Doba odpovědnosti za vady je 36 měsíců.
Recyklační poplatek nezapočítaný v ceně za 1 ks je 8,40 CZK

2 ANT-LTE-W1 5 167,00 835,00
Anténa LTE/UMTS/GSM 2,0 dBi, 3 m, konektor SMA
Doba odpovědnosti za vady je 24 měsíců.

3 TR-TOPTRANS-CZ 1 143,00 143,00
Doprava TOPTRANS vnitrostátM

4 REC 1 42,00 42,00
Recyklační poplatek
5x 8,40 CZK

Cena celkem 53 670,00

výše uvedené ceny jsou bez DPH,

Uvedené dodací termíny a ceny platí za předpokladu, že naši dodavatelé dodrží jejich dodací terminy a ceny. O µřipadných
změnách vás buderne neprodleně informovat.

Uvádějte, prosím, číslo nabídky 415841 ve Vaši objednávce nebo další korespondenci.

Cena celkem bez DPH

DPH
S DPH

53 670,00 CZK

11 270,70 CZK
64 940,70 CZK

Předpoklad zabalení

C. Typ Délka x šířka x výška [cm] Hmotnost [kg]

1 BOX 18 X 33 X 15 4

Poznámky: .
1. On-line informace o vašich objednávkách včetně všech dokumentu jsou k dispozici na WebService
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415841


