
KUPNI  SMLOUVA
Kupní smlouvaje uzavřenavsouladus$2079anásl.zákorrač .8912012Sb.,obč anskýzákoní k'veznění pozdějš í chpředpisů

č . kupují cĺ ho: 63lŻ022

č . prodávají cí ho:

I . SMLUVNI  STRANY

I I . PREDMET SMLOUVY

Cena dohodnuta jako koneč ná a nepřekoč itelná celkem vě..2l "Á DPH a dopľ avy

Slovy: Tři sta š edesát dva tisí ce sedm set padesát osm koľ un č eských

Mí sto plnění  (předání  zboź í ):  ľ I v-GŘ HZs č R, Technický ú stav pož ární  ochrany, Pí sková 42, r43 01 Praha 4

Dodací  lhů ta:  do 3l. 8. Ż022

Předmět smlouvy je za kupují cí ho oprávněn převzí t:  
Předání  a převzetí  př'edmětu smloury dle odst. I I  bude potvľ zeno na dodací m listu nebo předávací m protokolu.

I I I . ZARUKA
Záľ uč ní  doba je stanovena na 24 měsí ců .

I v. PLATEBNÍ  poonĺ Í ľ ry
Faktuľ u, kde jako odběľ atel bude uvedeno: č eská republika _ Ministeľ stvo vnitľ a, Nad Š tolou 936/3, l70 34 Pľ aha 7_Holeš ovice, pří jemce:

Mv-GŘ HZs Č R, Technický rĺ stav pož áľ ní  ochrany, Pí sková 42, l43 0l Praha 4-Nĺ odřany, kteľ á btlde splňovaĹ nálež itosti dle ust' $ 29

zákona č ,. 235lŻ004 Sb.' o dani z přidané  hodnoty a dle ust. ö 43 5 obč anské ho zákoní ku, zaš le prodávají cí  ve dvou vyholove ní ch a s potvľ zeným

dodací m listetn na kontaktní  adresu' Splatnost faktury 2ĺ  dní .

Pĺ odávají cí  je oprávněn pož adovat na kuprrjí cí m ú rok z prodlení  za nedodľ ž ení  teľ mí nu splatnosti faktury ve výš i 0,05 % o z oprź xnćné
tä ktuľ ované  č ástĘ vč etně DPřĺ  za kaž dý i započ atý den prodlení . Maximální  výš e sankceje celková cena dodávky vč etně DPH.

Kupují cí je oprávněn poŽadovat na prodávají cí ln smluvní  pokutu za nedodrž ení  termí nu dodání  předmětu plnění  dle kupní  smlouvy, a to ve výš i

0,05 o/o z ceny nedodané ho předmětu plnění  vč etně DPH zakaž dý i z'apoč atý den prodlení . Mzximální  výš e sankce je celková cena dodávĘ
vč etně DP} l.

Kupujĺ cí je opľ ávněn poŽadovat na prodávají cí m smluvní  pokutu za nedodrž enĺ  doby pro odstraněni zjiš tč ných vad na základč  reklamace, a to ve

výš i 0'05 % ozceny reklamovatré lro předmětu pĺ nění  vč ctně DPH, a tozakaž dý iz'apoč aĺ ý den pľ odlení . Minimální  výš e sankce je 500,- Kč  za

den.

KUPUJICI PRODAVAJTCI
Ceská republika - Ministeľ stvo vnitra
Nad Š tolou 93613, | 70 34Praha7

kontaktní  adľ esa: MV- GR HZS CR
Technický ú stav pož ární  ochľ any
Pí sková 42, l43 00 Pľ aha 4-Modřany
tel.950 810 ll1' fax244 40l ĺ 78

zastoupené :

ředitelem Technické ho ú stavu pož áľ ní  ochľ any

Bankovní  spojení
Č í slo ú č tu
IC:
DIC:

00007064
c200007064

NETZSCH Č eská ľ epublika s.ľ .o.
Ringhofferova l l5/ l' Tř'ebonice
l55 2ĺ  Pľ aha 5

zastoupelrá:  

jednatelem

Spisová znač ka: C277016 vedená u MS v Pľ aze
Ćí slo ú č tu: 
Bankovní  spojení
IC: 06147275
DIC: CZ;06147275

Název zbož í
Měrná

jednotka MnoŽstv
Cena bęz DPH

Lol_Oxygen Index Analyzer zaŕ í zení  pľ o stanovení  hořlavosti metodou kyslí kové ho
indexu vč etně pří sluš enství  dle cenové  nabí dky č . QUo-33ó6l9-R8T2L9 Rev. 1 ze dne 9.

5.2022
ks 299 800'00 Kč

DPH2I  oÁ 62 958'00 Kč

362 758'00 Kč
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v. ZÁvEREcľ Á usrł ľ oveľ Í
Smlouvaje vyhotovena pouze v elektľ onické  podobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dircm podpisu obč ma smluvní mi stľ anami.

Tato smlouva nabývá ť rč innosti dnern uveřejnění  v registnt smluv.

Pľ odávají cí  bezjaloýchkoliv výhrad souhlasí  se zveřejnění m celé ho textu smlouvy vč etně vš ech pří loh.

Kupují cí  zaš le v souladu se zákonem 340120| 5 Sb., zákona o registtu smluv oboustranně podepsanou smlouvu správci registru smluv

k uveřejnění . osobní  ů daje smluvní ch stran budou před odeslání m anoľ lymizovány v souladu s lraří zení m EP č ,.201616'79.

ZjistĹli kupují cí  vadyjakosti nebo dodání jiné ho druhu dodané ho zbož í pŕ i dodání , je oprávněn odmĺ tnoutjejich převzetí  a od kupní  stnlouvy

odstoupit. odstoupení  od smlouly bezodkladně oznánrí  plodávají cí rrru'

Veš keľ é  spory mezi smluvnĺ mi stranami budou řeš eny nejprĺ e smí rně' Nebude-li smí nlé ho řeš ení  dosaž eno, budou spory řeš eny v soudní m

ŕ í zeni.

Nedĺ lnou souč ásti smlouvy je cenová nabí dka QUo_3366l9-R8T2L9 Rev. l ze dne 9. 5. 2022.

V Pľ aze dne V Pľ azę dnę:

KUPUJICI PRODÁVAJÍ CÍ
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ľ ,í ETZSCŁ'J Č eská reył stb| ika s r'Ü
Ąnalyzing & Testing

1lEľ Z5EH
Proven Excellence.

NAeí oKA
No.:  QU0-3366í 9-R8T2L9 Rev. 1 Date:9.5.2022

Ministerstvo vnitra _ generální  ředitelství  Hasič ské ho záchranné ho sboľ u č R
Technický ú stav poŽáľ ní  ochrany
Pĺ sková 42
í 43 0í  Praha 4
Středoč eský kraj
CZECH REPUBLIC

Kontaktní  osoba: 
Tel.:  
E-Mail:  NETzscH č eská ľ epublika s.r.o.

Ringhofferova 1'l 51 1, Třebonice
155 21 Praha 5
Č eská republika

lč :06147275
D1Č ''. Czo6147275
Registrováno: Spisová znač ka c 277a16 vedená u
Městské ho soudu v Praze

Pří stroj Lol - zařizení  pro stanovení  hořlavosti metodou
kyslí kové ho indexu vč . pří sluš enství

Kontaktni adresa:

Adĺ esa:

Jdnatel:

Bankovĺ li spoJeni

NEÍ zscH Č aská republika s.ř'o., RińghoÍ í erova 'l'l 5/1, 155 21 Prana 5
Í '' ' , _mail:  

společ nost je zapsána v obchodnĺ m Í ejstiĺ ku u Městské ho soudu V Praze' oddĺ l c' vloŽka 2770'16.
lĆ 061 47 27 5, ĐlĆ Czo61 4? 27 5
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Proven Excellence.

č . poloŽky
Popis

4006639í í 40í 5
Lol redukč ní  ventil kyslĺ k 0-10bar

Připojení  Š roubení m w 24,32 x 1/14" RH (vnitřnĺ )

TRANSP.EU.GR6
Přepravní  náklady

A00í 7í 6
Náhradní  LOl zkuš ební  skleněný tubus (o}  75 x (H) 450 mm

118.602.000
Krabice na náhradni tubusy
Rozměry:480 x 105 x 105 mm

WARRANTY
Prodlouż ení  záruky na 24 mé sí ců  od data dodávky

Cenďks Pot} et

Kě 2.600.00

Cena
celkem

1 KČ  309'750.00

Ks

ĺ 0

30

4A

Cena celkem

Sleva ze základní  ceny

cena po slevě

Adrssa:

Jednatsl:

Bankovni spojenĺ

2A

Lol-oxygen lndex Ana| yzeľ
zaří zenĺ  pro stanovenĺ  hořlavosti metodou kyslí kové ho indexu

vč etně pří sluŠ enství  dle lSo 4589-2, DlN 22117 a ASTM D 2863

Lo| .000.F.00í
LOI  - Oxygen lndex Analyzer
dle technické  specifikace:

Kě 309'750.00

_ 2 zkuś ebnĺ  skleněné  tubusy (o) 75 x (l-l) 450 mm
- 1 dĺ ž ák na samonosné  zkuŠ ební  vzorky
-1 dlŽák na nesamonosné  zkuš ebnÍ  vzorky
- 1 ventil pro regulaci plamene
_ 1 š ablona plo samonosné  zkuš ebnĺ  vzorky 150 x 10ĺ tllĺ l
_ 2 ks referenč ní  materiál dle lSo 4589-2:2017
- 'ĺ  Návod anglický +  č eský

Kč  2'600.00

Kě 7'000.00

Kč  3 725'00

Kč  987.50

Kě 2,600'00

Kč  2'600.00

Kě 7'000.00

Kč  7,450.00

Kč  1'975'00

Kč  33,l'375.00

-Kč  31'575.00

Kč  299'800.00

1

Připojenĺ  ś roubení m G 3/4" RH (Vnitlhí ).
Alternatively, the customer can proviĺ le a pregsuľ e redUcer himself or
herself.

4006639í 26í 3í
Lol redukěnĺ  ventil dusí k 0_10bar

1

1

?

2

7A

80

85

90

./ .9.50 %

NETzscH č eská repub| ika s.í .o.. Rĺ nghoÍ Í eIove 1 15/ 't, 155 21 PBha 5
Tel.:   , Mob.:   

' 
e-mail:  |

Společ nos je Eapsána V obchodní m rejslřĺ ku u Měslské ho srudu V Přaze' oddit c' vlož kä  277016'
lc. 06147275. DtC. C2O6147275
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Proven Excellence.

DPll. 210/o nenĺ  zahmuta.

Dodávka: 6-8 ýdnů  od data objednávky

Dodacĺ  podmĺ nka: ClP Praha

Platba: Bankovnĺ m převodem na základě faKury vydané  po dodání  se spĺ atnostĺ  60 dnů

Dlc-No.:  Czaü47275

Záruka: 24 měsicr}
Nevztahuje se na poš kozenĺ  vlivem nespľ ávné  obsluhy

Platnost nabí dky: Pro objednávky doruč ené  do 6'7 '2022

NETZSCT{
Ceská republika s.r.o.

Adré ś a:

Jednatel:

Bankowĺ  spojeni

NETZS0H Č e8ká republika s.ĺ 'o.' Ringhoffórova 115/1. 155 21 Praha 5
Tsl.;  Mob':  , e-mail:  www'netzsch.corn

spolBč nost ie zapsána V obchodnĺ m rojstřiku u Městské ho goudu v P'aze, oddil c, vloŽka 277016.
lČ : 06147275. olĆ; czo6147z75


