
KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: PPR-16913-13/ČJ-2018-990656

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

KupujícF
Sídlo:
Zastoupený:

Příjemce faktury:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupujícŕ')

a

Prodávající:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán

(dále jen ,,prodávající")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
plk. PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, 110 00, Praha 1
00007064
CZ00007064
ČNB

GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
48027014
CZ48027014
Ing. Tomáš Honč - jednatel společnosti
Oberbank AG Praha

v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 14315

Článek ll.

Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje odevzdatza podmínek v ní sjednaných kupujícímu 3D skener

s přIslušenstvRn (dále jen ,,zboží") a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. KupujÍcÍ
řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

2. Zboží je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součásti této smlouvy.

3. Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 24. 8. 2018, která byla
na základě zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod číslem jednacím:
PPR-16913/ČJ-2018-990656 vyhodnocena jako nejvhodnější.
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Článek Ill.

Odevzdání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plnění nejpozději do dvou (2)
měsíců od účinnosti smlouvy.

Místo plnění: KÚP Bartolomějská 12, 110 00 Praha 1

2. Zboží bude dodáno zástupci kupujÍcÍho odpovědnému za převzetí zboží:
nebo

který bude o odevzdáni zboží informován alespoň pět (5) pracovních dnů předem.

3. prodávajÍcÍ spolu se zbožím předá dodací list ve třech (3) vyhotoveních, která budou podepsána
osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a zástupcem prodávajícího. ProdávajÍcÍ obdrží dva (2)
a kupující jeden (l) výtisk. v dodacím listě musí být uvedena výrobní, případně sériová čísla zboží, je-
li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.

4. prodávajÍcÍ je povinen při předání zboží kupujícknu předat veškerou dokumentaci související se
zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský
manuál, licenční podmínky.

5. prodávajÍcÍ zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí zboží provést
ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodáni zboží využije třetí osobu.

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu s touto
smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ důvody odmítnutÍ písemně
prodávajÍcÍmu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu odevzdání zboží.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 1 423 000,- kč bez dph jako cena nejvýše přípustná,
tj. 1 721 830,- KČ s DPH (slovy.' jedenmi/ionsedmsetdvacetiednatisÍcosmsettřicet korun českých) při
sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava do
místa plnění, balení, atd.).

3. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajÍcÍho uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury
vystavené prodávajíchn po převzetí zboží kupujIcM

4. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostI bude faktura
obsahovat označení prodávajícího, kupujÍcÍho a příjemce faktury (Kriminalistický ústav Praha,
Bartolomějská 10, 110 00, Praha l). Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál " 1 kopie).
Společně s fakturou dodá prodávající originál potvrzeného dodacího listu.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury příjemci faktury. Bude-li faktura doručena příjemci faktury mezi 15.
12. 2018 a 28. 2. 2019, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu
příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupujÍcÍ není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den

j

2

2-



. .M.

splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ
pracovni den.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované částky z bankovního účtu
kupujícího. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do jejího odstraněni uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží" začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

7. KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. ProdávajÍcÍ je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ
v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

9. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupujici
nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou
povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VI.

Záruka

1. prodávající poskytuje na zboží záruku v délce dvou (2) let ode dne převzetí zboží.

2. KupujIci je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
kdykoliv v záruční době. Pokud kupující uplatní nárok na odstraněni vady zboží, zavazuje se
prodávajÍcÍ tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářn ich dnů ode dne doručení písemného
oznámeni vady.

3. Vady zjevné při dodáni zboží je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajicímu při převzetí zboží, vady skryté je
kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajIcímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.

Článek VIl.

Licenční ujednáni k SW a jeho vlastnosti

1. prodávající touto smlouvou deklaruje, že je oprávněným vykonavatelem a poskytovatelem autorských
práv k SW, který je neoddělitelnou součástí zboží a na základě toho kupujícímu poskytuje nevýhradní,
neodvolatelnou, časově a prostorově neomezenou licenci k veškerým způsobům řádného užiti zboží
po celou dobu trvání autorských práv k SW.

2. Bylo sjednáno, že dnem předání a převzetí zboží se kupujÍcÍ stává držitelem veškerých užívacích práv
(licence) k aplikačnímu SW, který bude ze strany prodávajÍcÍho dodán jako součást dodávky zboží dle
této smlouvy.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle ČI. Ill. je prodávající povinen uhradit kupujíchnu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdáni, byt'i jen z části zboží, užívat zboží, které již dříve prodávajÍcÍ
dle této smlouvy kupujíchnu odevzdal, je prodávajicí povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z kupní ceny uvedené ČI. V. odst. 1 smlouvy včetně DPH za každý, bytí započatý kalendářní
den prodlení, ode dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním zboží.
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3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle č. VI. je prodávajÍcĹ povinen uhradit
kupujícknu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH za každý,
byt' i započatý kalendářní den prodlení.

4. KupujícI je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení. .·:

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody
ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů;
b) prodávající je v prodleni s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních dnů;

c) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku;

d) prodávajícI vstoupí do likvidace.
8. prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení s úhradou faktury

o vÍce než třicet (30) dnů od data splatnosti.
9. Účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek lX.

Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v či.

l. této smlouvy.
2. prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

3. prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujÍcÍho nepostoupí tuto smlouvu ani
nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

4. prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech
příloh.

Článek X.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění 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).

2, Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva se řidí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou

řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy České republiky.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupujÍcÍ a jeden (l)
prodávajÍcÍ.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Nedílnou součásti této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plněni a ceny

V Praze dne ... .I! "09" 2018

za kupujÍcÍho

v zastoupení
plk. Ing.. Michal Keřka

náměstek ředitele

l
plk. PhDr. Jaromir Bis
ředitel Správy logistic ého zabezpečení PP ČR

v "Mll d,, 7 .q - 2c'lb

za prodávajÍcÍho

Ziii 'sIE í:t Ĺ
6EOJRONICS Praha, s.r.o.

Pikovická !1, 147 GO Praha 4
IČ: 4%)27014 DIČ: CZ48027014

Ing. Tomáš Honč
jednatel společnosti
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě
č.j.: PPR-16913-13/ČJ-2018-990656

Specifikace předmětu plnění a ceny:

Ks Popis
3D skener a přÍsIušenství Cena bez DPH

LS-8-S-150 1 3D skener FARO Focus S150 1.120.000,-
dosah skenováni až 150m
délková přesnost 1 mm
hmotnost 4,2 kg,,. ¢ . horizontální rozsah 360°

vertikálni rozsah 300°

. ukládání dat na ŠD kartuvestavěný kompenzátor, výškoměr a kompas, GPS
""~" vestavěný fotoaparát s rozlišením min. 165 dpi, vC. režimu

HOR
dotykový displej
WiFi rozhraní pro ovládáni z PC, tabletu nebo telefonu
laserová třída 1
vyjímatelná baterie o výdrži min. 4,5 hod.,
teplotní rozsah možného použiti -20°C až +55°C
Rychlost 976.000 bodů/sec.
Sestava Focus kit obsahuje:

L lx Skener Focus S-150
4 1"1 baterie (4,5 hodin skenování) včetně externí

nabíječky
j Transportní kufr
4 SDHC karta 32G

030-10126 1 Karbonový stativ s upínací hlavou pro FARO S150 16.000,-
- teleskopické nohy, vysoká stabilita

VK200 12 Referenční koule průměr 200 mm 6.000,-
NJ 6 Nerezová jehla pro referenční koule 3.000,-
ŠM 6 Stojánek pro referenční koule včetně magnetu 3.000,-

Zpracovatelský software
TRW-302-01 1 Software Trimble Real Works - ADVANCED 170.000,-

,HW,,,,,
Import skenovaných dat. Kompletní zpracováni dat včetně
propojení skenů a transformace do souřadnicového
systému. Inspekční nástroje pro porovnávání naměřených
dat s projektem. Možnost odměřováni mezi body a objekty.

' 'y vorba drátěného modelu, linie, řezy, kubatury a mnoho
E'p°rt dat v různých formátech (LAS,DGN,DXF,

Přímé propojeni se softwarem SketchUp
plná komptabilita s dodaným skenerem
zpracováni dat
propojeni skenů
transformace do souřadnicového systému
očištěni a automatické filtrováni mračna bodů, vC.
automatické očištění od překážek a porostů
možnost odměřování mezi body a objekty
tvorba drátěného modelu
export dat v různých formátech (LAS, DGN, DXF l
D\NG,E57 a další)
možnost propojení se softwarem SketchUp a AutoCAD
(jsou již v současné době využívány)
automatická registrace na přirozené plochy
automatická detekce referenčních terčů
možnost exportu dat do html formátu
bez nutnosti on-line připojeni do sitě Internet
USB klíč
automatická registrace mračno na mračno
možnost po|ygoná|ního zpracováni projektu
možnost georeferencováni

obj.č.
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podrobný protokol z registrace a přesnost vyhledání
referenčních cílů tvorba řezů mračen bodů
2D a 3D vektorizace
možnost výpočtu kubatur
inspekční nástroje - etapové porovnáni objektů
tvorba animaci - videoprůlet mračnem

PC + monitor
1 PC - grafická stanice - provedení midi tower 65.000,-

Intel Core i8700X (podpora SSE2), frekvence 3,7 GHz, 6
jader
RAM 32GB DDR4
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCI Express 3.0
standard)
2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCI Express 3.0
standard)
3 x PCI Express xI slots (PCI Express 3.0 standard)
M.2: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type
2242/2260/2280/22110 ŠATA and PCle x4/x2 SSD support)
8 x USB 3.1 Gen 1 ports (4 ports na zadním panelu, 4 ports
přes interní USB headers)
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports na zadním panelu, 4 ports přes
interní USB headers)
SSD 512GB + HDD 2TB
WIFI 802.11ac
NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB (OpenGL, DirectX)
DVD
Myš, klávesnice
LAN včetně SPF 10Gb
zdroj 600\n

2 Monitor pro grafickou stanici - úhlopříčka 27" 40.000,-
LCD lPS
Pozorovací úhly 178
16:9
1000:1
350cd/m2
Frekvence 60Hz
Odezva 5ms
Automatická regulace jasu
Možnost rozděleni obrazu
Rozlišeni 2560x1440
Display Port
HDMI
DVl
USB
USB - C
PIVOT

Cena celkem bez DPH: 1.423.000,-
DPH 21%: 298.830,-
Cena celkem včetně DPH 1.721.830,-
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