
KUPNÍ SMLOUVA č.j.:soAT-4364/2018

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,OZ")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

ProdávajÍcÍ
DIRP, s.r.o.
se sídlem: cejl 40/107, 602 00 Brno
zastoupený: , jednatelem
IČO: 499 74 955
DIČ: CZ49974955
bankovní spojení: Sberbank CZ
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
na straně jedné jako prodávající (dále jen ,,prodávající")

a

Kupující
Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň
zastoupená: PhDr. , ředitelem ČR-SOA v Třeboni
lČ: 70978956
DIČ: CZ70978956
bankovní spojení: ČNB České Budějovice
číslo účtu:
pověřený pracovník: Mgr.
e-mail:
tel.: ,
na straně druhé jako kupující (dále jen ,,kupujIcí")
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Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu (Ill. kategorie) ,,Vybavení depozitáře pojízdným a stacionárním
regálovým systémem" podle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a dle Nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2016 ze dne 23.11.2016,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,veřejná zakázka"), v němž byla nabídka
prodávajĹcÍho vybrána jako nejvhodnější. Prodávající prohlašuje, že se cítí svou nabídkou
podanou v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném
rozsahu.

ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je pojízdný a stacionární regálový systému vC. jeho
dodávky a montáže, když bližší specifikace předmětu koupě, jeho dodání a montáže je
uvedena v Příloze č. 1 této kupní smlouvy (dále jen ,,předmět koupě").

2. prodávajicí se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě
uvedený v ČI. Il. odst. 1 této smlouvy způsobem a ve lhůtě uvedené v ČI. lV této smlouvy
a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.

3. Kupující se zavazuje, že předmět koupě uvedený v ČI. II odst. 1 této smlouvy ve
sjednané lhůtě a sjednaným způsobem převezme a zavazuje se prodávajícímu zaplatit
kupní cenu podle ČI. Ill této smlouvy.

4. Předmět koupě bude v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky,
nabídky prodávajícího a bude odpovídat specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy. Předmět
koupě (a veškeré jeho části) bude dodán jako nový, nepoužitý a bez faktických a
právních vad.

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za převod vlastnického práva k předmětu koupě dle ČI. ll této smlouvy činí:
Kupní cena bez DPH 1 334 800,- KČ

DPH 21% 280 308,- Kč

Celková kupní cena s DPH................1 615 108,- KČ

Slovy: (JedenmilionšestsetpatnácttisIcstoosm korun českých).

2. Sjednaná kupní cena za předmět koupě je považována za cenu nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou, zahrnujícI cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů
souvisejÍcÍch s dodávkou a montáží předmětu koupě v této smlouvě výslovně
neuvedených.

3. KupujÍcÍ se zavazuje prodávajíchnu zaplatit kupní cenu na základě vystavené faktury,
se splatností do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení, a to na bankovní účet prodávajÍcÍho
uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Úhrada kupní ceny bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě
faktury vystavené prodávajícím bezodkladně po řádném předání a převzetí předmětu
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V

koupě kupujícím. Přílohou faktury bude zějstupci obou stran podepsaný předávací
protokol (viz ČI. lV. odst. 1 této smlouvy).

5. Faktura musí obsahovat č.j: kupní smlouvy, ke které se vztahuje, všechny údaje
uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, příp. další náležitosti dle platných právních předpisů.

6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z účtu kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto kupní smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího
protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení.
Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury kupujíchnu.

8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

lV.
Nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a jeho převzetí

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabude kupující jeho převzetím od prodávajícího. O
předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany sepíší předávací protokol.

2. Prodávající se zavazuje předat, resp. odevzdat předmět koupě kupujícímu a kupující se
zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. ProdávajÍcÍ je povinen
předat předmět koupě kupujícknu nejpozději do 20. prosince 2018, a to ve sjednaném
místě plnění: Pravdova ulice č.p. 837/11, Jindřichův Hradec 377 01.

V.
Záruka za jakost, vady předmětu koupě

1. ProdávajÍcÍ odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této kupní
smlouvě a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR
a technickým normám.

2. Smluvní strany sjednávají u předmětu koupě záruku za jakost. Záruční doba začíná
běžet dnem předání předmětu koupě kupujíchnu. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajícL

3. Záruční doba se sjednává v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí.

4. Bezplatný servis 1 x ročně, po celou dobu záruky. Servisem se rozumí kontrola celého
regálového systému včetně všech mechanických a pohyblivých součástí a jejich údržba,
např. promazání, tak, aby byl systém plně funkční.

5. Veškeré vady předmětu koupě je kupujÍcÍ povinen uplatnit u prodávajÍcÍho bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě
nebo emailem dle kontaktních údajů prodávajÍcÍho uvedených ve smlouvě. Na ohlášení
vad je prodávající povinen odpovědět do jednoho dne ode dne doručení. Pokud tak
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Y neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstraněni vad uvedených v ohlášení. V

případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad"v rámci záruční doby prodávajícímu
jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 24 hodin vlastním
nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Vady předmětu koupě, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny
výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

7. Další nároky kupujÍcÍho plynoucí mu z titulu odpovědnosti za vady z obecně závazných
právních předpisů tím nejsou dotčeny.

VI.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání předmětu koupě podle ČI. lV. odst. 2 ze
strany prodávajícího, v případě nepřevzetí předmětu koupě ze strany kupujÍcÍho
z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad předmětu
koupě (dle ČI. V odst. 4) je prodávající povinen uhradit kupujícknu smluvní pokutu ve
výši 0,05% z kupní ceny za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury kupujícím je prodávající
oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. výše úroku
z prodlení činí 0,05% z dlužné částky za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody v plné výši.

5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b) prodlení při odstranění vad předmětu koupě ve lhůtě stanovené podle ČI. V odst. 4 o

vÍce než 30 kalendářních dnů,
c) postup prodávajÍcÍho při dodání předmětu koupě v rozporu s pokyny kupujÍcÍho,
d) dodání předmětu koupě, který neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace

veřejné zakázky a této smlouvy.

6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

7. prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
a) kupujÍcÍ bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této

smlouvy po dobu delší než třicet kalendářních dnů,
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Yb) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po

upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě. -
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIl.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato kupní smlouva se řídl právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními OZ.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv
zveřejní kupující a to bezodkladně po jejím podpisu.

3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za
následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží prodávající a
dva (2) kupující.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

"= 24 -10- 2018
V Třeboni dne

Česká republika
Státnľ oblastní archi
Husova 143,Třeboň 3
IČ 70978956
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PhDr.
ředitel ČR - SOA
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