
Kupní smlouva
č. 120/2022-7214

Ag.č.: 22115004664

1. Smluvní strany

Česká republika - Mmistasevo „brany

' i6yoors/6'PRAHA^HEADčANy

60162694
/ m-. . CZ60162694 Právnická osoba
Zaměstnanec poverenv jednáním Velitel vťí ~n i* ň- .
Bankovní spojeni. CNB> Na Příkopě 28 115 03 MaT' *’ g“' *"*• Iaroslav Mft»
Gislo učtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:

Adresa nrn
pro doručov kupu

(dále jen „kupujíc,-) 285 76 Chotusice

Obchodní společnost: AERO Vodochody AEROSPACE a s

Sídlo
1Č:
DIČ
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Kontaktní osoba:

b Letiátě 374, Odolena Voda, 250 70
24194204
CZ24194204
fug. Vít Pavelec
Komerční Banka a.s.
10006-1700201/0100

Tel.:, mobil:
e-mail:

(dále jen „prodávající")

podle ustanovení § 2079 a násl zákona č ci , - , .
uzavírají „a veřejnou zakázku malého rozsahu lASTfSííSft" »0Z">
veřejných zakazek, ve zněn, pózách předp.sú, LkupnůmíL^]^^”^1

II. Účel smlouvy

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
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a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu majetek (dále jen „zboží") v touto
smlouvou ujednanéjakosti a provedení a umožni mu nabyt vlastnické právo k tomuto
zboží;
závazek kupujícího zboži od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupili cenu.
Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. I této smlouvy.

IV. Kupní cena

4.1. Smluvní strany sc ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného vel. III. této smlouvy,
a to ve výši maximálně 149 882,70 Kč včetně DPH (slovy:
stočtyřicetdevěttisícosmsetosmdesátdva CZK, 70/100).
Celková kupní cena zboží bez DPH činí 123 870,00 Kč, sazba DPH 21 % činí

26 012,70 Kč.
4.2. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již

zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
4.3. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou kupní cenu bez DPH

lze pouze za předpokladu podpisu dodatku k této smlouvě. Smluvní strany .se výslovně
dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

V. Doba a místo plnění

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do: 15.12.2022
5.2. Místem plnění je: VÚ 7214 Čáslav, Multisklad, Chotusice 285 76.

VI. Dodací podmínky

6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží pracovníkv logistiky VÚ 7214
Čáslav

6'2\ Dodávka zboží bude provedena jtéči prodávajícího v pracovních dnech pondělí až
čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 hod., v pátek v době od 8:00 do 12:00 a to po předchozím
projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s přejímajícím.

6.3. Projednat termín a hodinu dodáni lze s přejímajícím.
6.4. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1.914 OZ a § 2095 a

násl. OZ. Smluvní strany sc výslovně dohodly, že ustanovení § 2090 odst 1 OZ se
nepoužije.

6.5. Přejímající po převzetí zboží v místě plněni potvrdí prodávajícímu přejimaeí doklady.
6.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové. tj. nepoužité, nepoškozené,

nerepasovaiie (pokud není předem stanoveno jmak) a vyhovující bezpečnostním
a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující
tuto skutečnost nebo předložit o teto skutečnosti prohlášení.

6.7. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejírncc vykazuje vady na baleni nebo jiné
zjevné vady. O teto skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který
potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním
plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky



7.3.
7.4.
7.5.

P0dpisu Přejímacího dokladu
dok,ad Wá,e j8n

{ 235/2004 »-. Oim z přidanó
3 «:7Ciel'Té Se “Sk“«*Pln« °taah0W *"> «*=

iivdi-u (ctcryje přejímajícím ve znění:
Hradčany, /60^0 "prahli 601620)1 °br“ny' Ronova 221/1, Praha 6-

Kwiečny příjemce: Vojenský útvar 72I^Čál^a,^6016^94 Práv^cká osáhl

K faktuře musí být připojen originál nehni- ' Chotus,ce 285 76
Í*í“ bu* Vil*, doručena **>■*.
Prodávajíc, JC oprávněn vystavit tlZ , Cas,av’285 76' Chotusice

5Sy?*.’Mm4 ““i obsahoví rtofc*" v elektronické p„d0bč

'í pndane hodnoty, stanovené nrn í,,f v r ,stl P°dil' zakona ě. 235/2004 sik . ■

dorutenou pouze v případě, ^ c^f 0nic^3 faktura se považuje za

P” ““ *— d» — rau, *,
7V ?TJ1Ci neP°skyruje zálohové platby

Splatnost faktury je dni, JI . •
faktur doručených kupujícímu v kalendářním!'° Prokazateíného doručení kupujícímu, u

7 8 1 ° p\y na PI0dl0UŽené lhůtč splatnosti 60 dní ode dnclT^ .ap,flcn se SII1,uv"í strany
Faktfa se Považuje za uhrazenou oklytll'0rUCenífaktury^pujitíinu.

7J». "ZS ™s™/á"to na účet prodávajfciho ° ^ f*,urov“í »fty z účtu

neduta “ád ulZ/vči,,mtoduvčPřrm- Sptelos«- "Wwtaje-li

™domčit ku“do 10

Pl* 5 109 *Skonfč 235/20PMSb *?? “«•«"
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo nh,-. S d z Pr,dané hodnotv, ve znění
zv laštium způsobem zajištění dané podle <j lOgatohmo^'?"1 fhty VŽdy Postupovat

d0mi a souhlasí, že takovém případě bude nl!m k.0na' Mluvní strany berou na
snížena o daň z přidané hodnoty^bude oSvcí IŤ/atcli za předm- smlouvy
spmvce daně raíst„ě příslušného dodavateli °bmny m účet

\c\yM Částky odpovídající základu daně a nebud- bd,zi uhradu zapředmět smlouvy
pndane hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému^právc^dan^ " ^ “ 2

Vílí. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

a současně podpisem pLjfmladioíoWadu iíUpUj'C'h° okamžilcem P^ání a převzetí zboží
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8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání 
a převzetí zboží a současné podpisem přejímacího dokladu.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případe náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 
24 městců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-ii se v průběhu 
záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v dobč předání.

9.2. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. 
OZ.

9.3. Reklamace sc uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží budou 
prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené 
s neuznanou reklamací.

9.4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
9.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnu ode dne obdržení oprávněné 

reklamace.
9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok /. prodlení

10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v terminu 
uvedeném v cl. V. bodě I smlouvy smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každý započatý 
den prodleni, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím 
nejsou dotčena ustanoveni či. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním 
dnem prodlení.

10.2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstraněni 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 100,00 Kc z kupní 
ceny reklamovaného zboží za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu 
o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý don prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.

10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné doitfdnů ode dne doručení 
vyúčtování.

10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 
a v jaké výši vznikla dmhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Uplatnění smluvní 
pokuty nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit kupujícímu v plné výši náhradu 
škody, která kupujícímu v důsledku porušeni smlouvy vznikla.

10.6. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou 
peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajíchnu, proti peněžité pohledávce, kterou 
má prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení 
způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.

XI. Zvláštní ujednání

11.1. Vztahy mezi smluvními stranami sc řídí právním řádem Čcskc republiky.
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11.7.

ustanovenimiOZ. ý ÍOV71e IKUpr'Jvcn>'ch otázkách se tento závazkový vztah řídí

Prodávající odpovídá^^pHpadnč^oníšen^práv^pr^600! práv> třetich osob
vlastnictví třetích osob, P Promyslového nebo jiného duševního

11 -S.rájedMc0 pii^^ó10? *** Se ^ ^én

, 16 S jednáUÍ ČÍ píSemném^‘souvisejícím

po jeho *7ka dk tét° Sml0m'y a ani

.isou ve smysíu" é^Zé.^ ^ ^-atelVp“té ilrTaS

o. 101/2000 Sb„ O ochraně
se zpracováním jeho osobních a dalších S&JÍÍ* kT'  ̂M° správci údajů.

11 9 S výjimko« ustanovení, která

na třetí osobu žádné ze svých
, ce'ek; . P y h 2 leř0 smlouvy ani tmo smlouvu jako

učiněna *v p^semíé^rm^^nhlf v^extu snílouvv u vcd “ !é,° SmIouvy musí být 

doručena osobné, prostřcdnimta H ? ^Iovnč * nrnsi být
1111 Pr“S7dniCtví doporučené poštovní zásilkv „a adreyuvTďe (NEN) nebo
1UL Smluvni -strany sjednávají pravidla orodrtf UVedenevzabl^ toto smlouvy, 

písemnost se v případě pochybností či „eXrfhS Vfjemnych jemností tak,
nejpozději tíaím pracovním dnem po jejím odeslání n T P°™a»e z“ d“ručenou
smlouvy, nedomčí-li drahá atrap, plcZToz£Z “ uwd«°“ v záhlaví této 
na to, zda se adresát m této a(]J fT“° 2me"e adresy, a to bez ohledu
systémem elektronického tržišti (NENÍ m VP"p*<ií <t™&ní
zprávy, ktcr* je „ každé zprávy uveden/v systém? P?VaŽ“je &! I**™’

„ —^Kssras
' -ÍS— —- nebo

11.8.

**• smluvního vztahu
a) splněním všech ^vazkířádně^a^čas ‘ ^ V téCht° případech:

a jn-okazatelně^doiožénýc^nálcladí ke^h záiíiku smlouvy-^11*
O jednostranným odstoupením od smlouvy pro j£ porušení; vynaložených
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě porušení

ustanoveni ČI. 11.9. této smlouvy;
e) v souladu s ustanovením § 1992 OZ může prodávající zrušit závazek zaplacením

odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30% z celkové kupní ceny zboží včetně

opu.
f) v případě, že oznámení o zrušeni závazku bude kupujícímu doručeno po terminu
plnění stanoveném v čl. 5.1 této smlouvy, je prodávající kromě odstupného dle písmena
c) tohoto článku zárov eň povinen uhradit i smluvní pokutu stanovenou za pozdní plnění
závazku dle ustanovení čl. 10.1 této smlouvy od okamžiku, kdy se prodávající ocitl
v prodlení do zániku této smlouvy. Právo znišit závazek prodávající nemá v případě, že
byť í jen z části ze smlouvy plnil.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a)prodlení s dodáním zboží o více jak 90 dní;
bjnedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c (prodlení s odstraněním vad o více jak 90 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického
tržiště (www.nen.nipez.cz) a v registru smluv pokud se tato povinnost na smlouvu
vztahuje.

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany sc v tomto případě
zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením
platným Či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného,

13.4. Smluvili strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5. Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a
zveřejněním v registru smluv - pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje.

13.6. Tato smlouva má 6 očíslovaných stran a její nedílnou součástí jsou přílohy viz níže:
a) Příloha č. 1 - Specifikou? a ceník majetku - 1 strana;

V Chotusicíeh dne 2022 V Odolene Vodě, dne 2022

6



Příloha č.l ke kupní smlouvě c. 120/2022-7214 

Specifikace a ceník

P.
č. Název materiálu MNOŽ.

VF detektor 1- 
15Ghz 12pf 
Bližší
specifikace: 
-Part number 
2086-6000-00 
-Fregucncy 

! Range 1.0- 
15.0GHz 

i -Flatnessl ±1.25 
dB Max 
-Open Circuit 
Voltage 
Sensitivity 1 
150OMv/Mw 
Min.
-Tangential 
Scnsifivity2 - 
52dBm Min. 
-Output 
Capacitance 12 
Pf Typ.
-Video
Resistancel 1200 
Ohins Typ 
-Output Polarity 
Negative4 
-Tcmperaturc 
Range -50°C to 
+125°C

MJ
Měrná
jednot 
ka (MJ)

Cena za MJ 
(bez DPH)

Cena za MJ s 
DPH

Cena celkem 
CZK bez DPH

ks

Cena celkem 
CZK s DPH

ks 24 774.00 Kč 29 976,54 Kč 123 870,00 149 882,70

Celkem 123 870.00 149 882,70j
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