
Kupní smlouva
č. 1808/2/51/2018-7214

Ag.č.: 1872140010052

Obchodní firma/název: česká republika - Mnristerstvo obrany

Tychonova 221/1, PRAHA 6 - HRADČANY
T* 160 00 PRAHA 6 KULANY

60162694

...Bankovní spojení: gSt‘ Ing' Petr Tománek

Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

eletomcke a faxo

a i , dat0vá schránka pro účely fakturace- ukhwrvH
Adresa „r. d„r*,á„, VÚ (2,4 aátapa

(dále jen „kupující") 285 76 Chotusice

AERO Vodochody AEROSPACE a s

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

—ouuuem vrraze,
24194204 ^ 3?4‘ 250 70 °d°Iena V°da

CZ24194204
Ing. Jan ŠTECHR, Chief Program Officer Defense

(dále jen „prodávající4 )

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č 89/2012 Sh „k- , , „ ,
uzavírají na veřejnou zakázku malého ro™ i “ - Sb., občansky zákoník (dále jen „OZ“)
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis” tato

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR.
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III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je: . t t ien zboží44) v touto

■>

b) t£*kupujícího zboží od prodávajícíhol^”*****"”**■<-

3.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze c. 1 teto smlou y •

IV. Kupní cena

o,™,dn yákona č 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
4.1. Smluvní strany se ve smyslu zakona c. aného v č, m. tét0 sml0uvy,

sssi^ssísssss^»«»%«
. i , nříi07e č 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již

4 2 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze c. i smiou y
‘ zahrnuty veškeré náklady spojené s ptoéntat^ cenu bez DPH

4.3. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH^ celkovou P výslovně
,« pouz. za p„dpok„dop«>p,,«“‘"Xď-otZcícbbWil

dohodly, že ustanoveni § 1729 odst. i uz^ se v pupa

V. Doba a místo plnění

5 1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpezději do: 3A2.2018
5.2. Místem plnění je: VÚ 7214 Čáslav, multisklad, Chotusice 28. 76.

VI. Dodací podmínky

j
SSlííSliSSS2SCU. *-—1 **■*"»

6 3 projednat termín a hodinu dodání lze s přejímajícím. o 9095 a
á. Prodávající ja po.i» dada, zboží v — J—» Í9» OZ, ! 20« •

násl. OZ. Smluvní strany se výslovné dohodly, ze ustanove s

6,.“^,c.pop[.vz.,zS^=.^.v|,«P^«*

6.6. Prodávající je povinen dodat PJ •• k) vyhovující bezpečnostním

S333S.Si ****

plněním.
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VII. Platební a fakturační podmínky

dok“ * j“
* u A ktUla musi obsab°vat náležitosti podle zákona č 735/2004 Sh n a ■ - , ,

í-BSKSBKaassr5-2^b) název utvaru. kterýje přejímajícím ve znění-

£SS;Z5 «?;“Sr gg»J5as~^ «-

73 KhkSZ’:cr‘*"nW“m'72,4

$ cho, ,
E«růrif “r. říš, -»"*

z pndane hodnoty, stanovené pro tuto formu fakturace FDHWVc'23:,/“004 Sb-> o dam
elektronických faktur je ^ ektronicbou adresou pro zasílání
doručenou pouze v Ele“á /aktura - považuje za
stanovené elektronické adresy.'Den potvrzení přijetí fakturv^^ P°tVI'Zen0 kuPuJícím ze
kdy byla faktura kupujícímu doručena y kupujlclm se Považaje za den.

fomiátuTpdf1"3 Pr° faktUrad: UkbWCXd' FaktUra d“d° datové schránky musí být ve

7-6. Kupující neposkytuje zálohové platby

kupující™, u

něklerý údaj '.úIm!' doklad r^JnhuvĚ^Z!mú^ 'pl''""' ’; neobsahuje-Ii

nedostatečný počet výtisků Přivrácení fakn.rv k ■ Zavady v obsahu nebo
a v případě iSrZSPSrSi

,,=S£=S£===íšS
• shicřy důrk napinění *■«■»

pozdějších předpisů bude minZr^n l - ^ Zpndané hodnot>'> ve znéní
zvláštním způsobem zajištění daně podle § lOQaTohoto zlkína! ^ ^ P°StUpovat

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

^ a kUPUJÍdh°“em * převzetí zboží
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8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody 

prokazatelně vzniklá škoda.

se bude hradit pouze skutečná

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

q , Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení §i 2113 OZ po dobu
04 měsS zS doba neběží po dobu. po kterou kupující nemůže užívat zboz, pro jeho

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

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10 1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zb°a v terminu 
uvedeném v čl V bodě 1 smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve vys, 200,00 Kc a 
smluvní pokutu ve výši 150,00 Kč za každý započatý den prodleni a to az do upln 
Ssí ní závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanoven, 

čl XII smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem piodlei .
10.2.^ Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodrženi sjednaného — f tr-en 

reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve vys, 150.00 Kc z kupu 
ceny rekllovaného zboží za každý započatý ato až do podpisu pmtoMu
o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanoven, cl. XII. smlouvy. Okamžik p

3 . úhrad.. MW <■»* ‘ “ «
zaS to prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízen, vlády.

tO.4.23Smluvni^pokuty a úroky ?z prodlení jsou splatné do 50 dnů ode dne doručen,

tn S ^Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to zda 
av í výši vSluhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Uplatněn, smluvní 

pokuty nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit kupujícímu v plné vys, nahradu 

škodv která kupujícímu v důsledku porušeni smlouvy vznikla. v
10 6 Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspo ojr

pSSSi poKku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžité pohledávce, kterou

či kupujícímu, fcrm.u *» J**"* k “I”'"
způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.

XI. Zvláštní ujednání

11 1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem Česke republiky.
iii Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah ndi

ustanoveními OZ.
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■ a -“” ■**«***.

11.6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani 
po jeho splněni bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace 
e kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály

závaSTdle této T P°d°bě' kt6ré mU byly P°skytnuty v souvislosti s plněním 
zavazku dle eto smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. ; y e mrormace

11.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údaT 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro úěeTv „anlnlni

srzz * —*■ *»■»

.9. Prodávající nem oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
prav. an, zadny ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smLl jat

H.K). Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 

učiněna vpisemne formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak a musí být 
doručena osobně, prostřednictvím systému elektronického tržiště (Tendermarket) nebo

11 11 ^SrnhivriT* st P°mC“e p0Št0vní zásiIky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy
I ”; Smluvnl strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností lak 

ze písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti povLje za dotenÍu 

nejpozdeji třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
m ouvy, nedoruci-h druha strana písemné oznámení o změně adresy a to bez ohledu 

na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V pfípadě doročení 
systémem elektronického tržiště (Tendermarket) se za okamžik doručení považuje čas 
p ectem zprávy, který je u každé zprávy uvedený v systému. Nedojdedi k přičtení 
eřllr v-u „Pracovnlch dnů- Považuje se za okamžik doručení v lystému

11 12 Pokld h° T .(Tenderraarket>třetí P^ovní den po jejím odeslání.
■12'J k Í ne,bude sml°uva Podávajícím potvrzená bez jakýchkoliv dodatků nebo 

odchylek, jedna se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

XII. Zánik smluvního vztahu

12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených

a prokazatelné doložených nákladů ke dni zániku smlouvy zeny
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení-

Jíssrsrras ^ "'”ví - s“y -o**, ^
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12.2.

e) v souladu s ustanovením § 1992 OZ může prodávající zrušit závazek zaplacením
odstupného. Odstupné se stanovuje ve výši 30% z celkové kupní ceny zbozi vcetne

fWpřípadě, že oznámení o zrušení závazku bude kupujícímu doručeno po terminu
plnění stanoveném v ČI. 5.1 této smlouvy, je prodávající kromě odstupného dle písmena
e) tohoto článku zároveň povinen uhradit i smluvní pokutu stanovenou za pozdní plněn
závazku dle ustanoveni čl. 10.1 této smlouvy od okamžiku, kdy se prodávající ocitl
v prodlení do zániku této smlouvy. Právo zrušit závazek prodávající nemá v případe, ze

byť i jen z části ze smlouvy plnil.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

ajprodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní,
bjnedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
cjprodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

,31 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického
tržiště (www.tendermaket.cz, 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 podepsanymi

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součást.
13 3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neucinne, nedotýká se o

ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případe
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neucinne novým ustanovením
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ucelu ustanoveni

neplatného či neúčinného, v , , . ,
13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, ktere by uzavře i

smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veskere pravm
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých udaju. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. ,

13.5. Smlouva nabývá platnosti 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 mze.
a) Příloha č. 1 - Specifikace majetku - 1 strana;
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Příloha č.l ke kupní smlouvě ě. 1808/2/51/2018-7214

Specifikace a ceník zboží

Položka
Jednotka Množství Cena za 

jednotku 
bez DPH 

(CZK)

Cena celkem 

bez DPH (CZK)
DPH

(%)

Cena celkem vč. DPH 
(CZK)

Maketa INS/GPS R2992740
ks 1 32.644,63 32.644,63 21 39.500,00

Nastřelovací trn R2992755
ks 1 12.053,96 12.053,96 21 14.585,29

Prizmatický adaptér 4 R 2992770 Ks 1 18.928,83 18.928,83 21 22.903,88
Doprava

ks 1 2400,00 2400,00 21 2904,00
CENA CELKEM (CZK)

66.027,42 79.893,17 1
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