
Datok, s.r.o.

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně oddíl C, vložka 33441

Slovanské náměstí 2237/1, Královo Pole IČO: 60162694
612 00 Brno DIČ: CZ60162694

IČO: 25561073 Osoba pověřená jednáním:
DIČ: Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Konktaktní osoba:
Telefon:

Kontaktní osoba: Telefon:
Telefon: E-mail:

Datová schránka:

(adresa pro doručování korespondence)

Poř.
číslo

MJ
Počet MJ

celkem
Cena za 1 MJ
bez DPH [Kč]

Cena celkem bez
DPH [Kč]

DPH [%]
Cena celkem vč.

DPH [Kč]

bez DPH DPH včetně DPH

89 301,44 Kč 18 753,30 Kč 108 054,74 Kč

Konkrétní produkt: DJI Mavic Air FLY MORE COMBO (Onyx Black) - DJIM0254

Osoba pověřená převzetím dodávky (

Dodávka (dodání zboží)

Skládací dron:
- satelitní systémy minimálně v rozsahu: GPS, GLONASS;
- minimální kvalita záznamu videa: 4K (3840x2160) při 30 fps;
- přímý náhled videa min. 720p rozlišení;
- formát videa min.: MP4, MOV;
- formát fotografie min.: JPEG, RAW(DNG);
- stabilizace: tříosá stabilizace;
- vzletová hmotnost vč. akumulátoru: max 750 g;
- maximální vnější rozměr ve složeném stavu: 85 x 85 x 200 mm;
- minimální dosah ovladače: 2 km;

1

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním
elektronickém nástroji (NEN) pod č. N006/18/V00007840, Sp.zn. SpMO 21509/2018-4960 tuto objednávku.

Sídlo:

Objednávka č. 21509/2018-4960/8

Smluvní strany:

Zapsaná v:

Bankovní spojení:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1
160 00 Praha 6 - Hradčany

Termín (doba) plnění: Do 21 kalendářních dnů od data účinnosti objednávky.

Předmět smlouvy:

21 108 054,74

Konečný příjemce:

- dosažitelná maximální rychlost: minimálně 50 km/h;
- minimální dolet min. 10 km;
- maximální provozní nadmořská výška: minimálně 3 km;
- minimální letový čas min. 20 minut;
- provozní teplota v rozmezí: minimálně 0 – 40 °C;
- systém detekce překážky: minimálně přední a spodní;
- reakce na překážku: samostatné zastavení, nebo uhnutí;
- akumulátory: výměnné, LED indikace stavu baterie;
- počet akumulárotů v sadě: minimálně 3;

ks

podplukovník Ing. Tomáš Skácel

Prodávající: Kupující:

Sídlo:

4 22 325,36 89 301,44

- součástí: přepravní batoh, nabíjecí adaptér s možností nabíjení více (4) baterií současně,
ovladač s akumulátorem, kabel USB, kabel mikro USB, redukce pro nabíjení z power
banky, náhradní vrtule (minimálně 1 x sada 4 vrtulí).

Smluvní cena:

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží ve
výši:

Slovy: stoosmtisícpadesátčtyři korun českých sedmdesátčtyři haléřů

E-mail:

Místo plnění dodávky (dodání zboží):

Zastoupená:

Číslo účtu:

Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 a § 2161 OZ. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, nerepasované a odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.V případě, že zboží bude použité nebo poškozené nebo vykazuje nedostatky a odporuje objednávce, není jej kupující povinen převzít. V tom
případě je prodávající povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod. (po-čt) a od 8:00 do 14:00 (pá), a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní
hodiny odevzdání zboží s osobou pověřenou převzetím dodávky. Prodávající je povinen dodat zboží hromadně v jedné dodávce.

Prodávajícímu vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Daňový doklad (faktura) včetně dodacího listu bude prodávajícím zaslána kupujícímu do 10-ti pracovních dnů od splnění
objednávky, bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a bude kupujícímu doručena na adresu pro doručování korespondence. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 1) identifikaci smluvních stran; 2) číslo objednávky, podle které se
uskutečňuje plnění; 3) název a adresu útvaru, který je konečným příjemcem; 4) jméno zpracovatele faktury; 5) podpis, množství a cenu za plnění bez a vč. DPH.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že faktura bude kupujícímu doručena v období od 15. prosince příslušného kalendářního
roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů.



Josef Barák podplukovník Ing. Tomáš Skácel

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. Práva z vadného plnění se řídí
ustanoveními § 2099 a násl. OZ. Reklamace a oznámení vady (vadného plnění) se uplatňují písemně (i prostřednictvím e-mailu uvedeného v hlavičce této objednávky). Prodávající je povinen se k
reklamaci nebo k oznámení vady vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Zvolí-li kupující právo na
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci ve smyslu § 2106 odst. 1 a), odstraní prodávající vadu ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení oprávněného oznámení vady. O
způsobu vyřízení reklamované vady a o způsobu vyřízení vadného plnění bude sepsán protokol.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové hodnoty plnění za každý započatý den
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od objednávky pro její podstatné porušení. Právo fakturace
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. V případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se prodávající zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 15
% z celkové hodnoty plnění. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění reklamované vady. Tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od objednávky pro její podstatné
porušení. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z
prodlení v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: splněním všech závazků řádně a včas; jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné
porušení ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí: prodlení s dodáním zboží
o více než 10 kalendářních dnů; nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží; prodlení s odstraněním reklamovaných vad nebo s odstraněním vad ve smyslu § 2106 odst. 1 a) OZ o více
než 20 kalendářních dnů. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této objednávce.

Je-li celková hodnota objednávky 50 000 Kč bez DPH a nižší, nabývá objednávka platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Je-li celková hodnota objednávky vyšší než
50 000 Kč bez DPH nabývá objednávka platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účninnosti jejím uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude objednávka potvrzená oběma
smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. Je povinností prodávajícího sledovat uveřejnění objednávky v Registru smluv, kupující není povinen
prodávajícího o uveřejnění informovat.

datum, razítko a podpis prodávajícího datum, razítko a podpis kupujícího

jednatel velitel útvaru

Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků.
Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení (písemně na adresu prodávajícího nebo elektronicky na kontaktní e-mail prodávajícího) a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví
novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit
kupujícímu do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této objednávky musí být učiněna v písemné formě na adresy uvedené v záhlaví této objednávky, elektronicky na e-mailové adresy
uvedené v záhlaví této objednávky nebo zprávami v Národním elektronickém nástroji (NEN). Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v
případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.


