KUPNÍ SMLOUVA
Kupní smlouvaje uzavřenavsouladus$2079anásl.zákolrač .8912012Sb.,obč anskýzákoní k,veznění pozdějš í chpředpisů .
č . kupují

č ' pľ

cí ho: 64/ 2022

odávají cí ho:

I.

sMLUvNÍ .TRANY

KUPUJI CI

PRODAVA.I TCI

Ceská ľ epublika - Ministerstvo vnitľ a
Nad Š tolou 93613, ,70 34 Praha 7
kontaktní adresa:

Fisheľ Scientific, spol. s r.o.
Kosmonautů 324
530 09 Paľ dubice

MV - GŘ HZs CR
Technický ristav pož ární ochľ any
Pí sková 42, l43 00 Praha 4-Modřany

zastoupetré :

zastoupená:

ředitelem Technické ho ú stavu pož áľ níochľ any

jednatel

Spisová

Ćí slo ú

Bankovní spojení

Č í sloú č tu

znač ka: C 1920 vedená

č tu:

u KS Hľ adec Králové

Bankovní spojení

I C:

000070ó4

DI C:

c200007064

IČ :
DI C:
II.

45539928

C245539928

PREDMET SMLOUVY
Měrná
Množ stv
jednotka
Cena bez DPH

Název zbož í

5410-0404 Klimatická komora

HPP 260eco 25ó l, regul. TwinDI SPLAY dle
DPH 2ĺ

207 782,0l Kč

ks

nabí dky č . NP220-023l0 ze dne 22.3.2022
oÁ

43 634,Ż 2Kě'

Cena dohodnuta jako koneč ná a nepřekoč itelná celkem vč '.2l "Ä DPH a dopravy

251 416,23

Kč

Slovy:

Dvě stě padesát jeden tisí c č tyři sta š estnáct koľ un č eských a dvacet tři ha| é ře
Mí sto plnění (předánĺ zbož í ); ľ I v-GŘ HZs č R, Technický ú stav pož áľ níochľ any, Pí sková 42, l43 01 Praha

4

Dodací lhů ta: do l0. 12. 2022
Předmět smlouvy je za kupují cí ho opľ ávněn

převzí t:

Př'edání a převzetĺ pI Yedmětu smlouvy dle odst. I ł bude potvľ zeno na dodací m listu nebo předávací m pľ otokolu.
I I t.

ZÁRUKA

Záruč ní doba je stanovena na 3ó měsí ců .
tV.

PLATEBľ Í pooľ ĺ Í ľ xy

Faktuľ u, kdc jako odbč raĺ clbude uvędeno: č eská republika

_

Ministeľ stvo vnitřa, Nad Š tolou g36t3, l70 34 Praha 7_Holeš ovice, pří jcmce:

Mv-GŘ rĺ Zs č R' Technický ú stav pož ární ochrany, Pí sková 42, l43 0l Praha 4_Modřany,

ktęrá buĺ lc splňovat náleŽitosti dlc ust. { j 29
zákona č . 23512004 Sb.' o dani z pří dané hodnoty a dle ust. $ 435 obč anskć ho zákoní ku, zaš le proĺ 1ávají cíve dvou vyhotovcní ch a s potvrzeným
dĺ ldacim listeln na kontaktní adresu. Splatnost faktury 2l dní .

Prodávají cí je oprávněn pož adovaĺ .na kuprrjí cí m ú rok z pľ odlcní za nędodrž cní lermí nu splatnosti laktury ve výš i 0'05
fä ktuľ ovanćč ástky vč etně DPI ĺ za kaź dý í započ atý den prodlení . Marimáĺ ní výš e sankcc je ceĺ ková ccna dodávky vč ctně DPI I .

o/ o

z

oprávné ně

Kupují cí je opľ ávněn pož aĺ lovat na pľ odávají cí tlr smluvní pokutu za nccioclrž cní tcrmí nlt dodání přcĺ lmětu plnění dle kupní smlouvy, ato ve výš i
0,05 o/ , z ceny ĺ recloĺ 1anć hopřednrěttl p1nění vč ctně DPH zakaŤ 'dý í z.apoć ,atý den prodlcní . Mzxinlální výš e sankce je celková cena dodávky
r,č ctně DPI I .

Kupují cí jeopľ ávnč n poŽadovat na pľ odávají cĺ m smlr:vní pokutu za ncdodrž ení doby pľ o odstľ anč nízjiš těných vad na záklaĺ ič reklamace, a to ve
výš i 0'05 o/ ozccny rcklamovanć ho předmč tu plnč ní vč etnč DPľ I , a lozakaž dý izapoč atý den pľ odlení 'Minimální výš c sankce je 500,_ Kč za
den.

Stránka

'1

z2

v. ZÁvEREcľ Á

usľ ł ľ ovtNi

Smlouvaje vyhotovena pouze v ęlęktronické podobě'
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stľ anami.
Tato smlouva nabýá ú č innostidnem uveřejnění v registru smluv.

Plodávají cí bezjakýchkoliv qŕ hrad souhlasí se zveřejnění m celé ho textu smlouvy vč etně vš ech pří loh.
Kupují cí zaš le v souladu se zákonem 34012015 Sb., zákona o registru smluv oboustranně podepsanou smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění . osobní ů daje smluvní ch stľ an budou před odeslání m aĺ onymizovány v souladu s naří zení m EP č ,.2016/ 6'79.

Zjistl'li kupují cĺ vadyjakosti nebo dodání jiné ho druhu dodané ho zboż í pŕ idodaní , je oprávněn odmí tnoutjejich převzetí a od kupní smlouvy
odstoupiĺ . odstoupení od smlouvy bezodkladně oznámi pľ odávají cí mu.
Veš keľ é spory mezi smluvní mi stľ anami budou řeš eny nejpr"ue smí nrě. Nebude-ti smí rné ho řeš ení dosaž eno, budou spory řeš eny v soudlrí m
ří zeni.

V Praze

V Praze dne

dne:

KUPUJI CI

PRoDÁVAJiCÍ
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