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Smlouva kupní
Č. j. KRPK-80175-10/Čj-2018-1900VZ

Smluvní strany:

I. Prodávající

ICS Identifikační systémy, a. s. zapsána ll Městského soudu v Praze B 1049
Zastoupený: Ing, Josef Petráž, předseda představenstvy
Sídlo: V Holešovičkách 1492/42, 181 00 Praha 8
IČO: 43875742
DIČ: CZ43875742
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mail:
Datová schránka:

a

1I. Kupující

Česká republika -
Zastoupený:

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní ústav:
Číslo iíčtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Mail:
Datová schránka:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Ing. Martinou Kriškovou, náměstkeín ředitele KŔ
pro ekonoíniku
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
72051612
CZ72051612

llzavírají l1ĹŽé uvedeného dne, měsíce a roku tuto sínlouvu kllpní dle ustanovení § 2079
a následujících občanského zákoníku.

l,
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a doručit hlpujícílnu 5 ks ručních
terminálů pro Čtení čárového kódu, 5 ks náhradních lithiuni-iontových



akun1u]átorů, 5 ks napájecích a komunikačních kabelů USB a 1 ks nabíječe
akuinulátorů (dále jen zboží), dle technické specifikace č,j KRPK-77399-4/ČJ-2018-
1900IT ze dne 9. 10. 2018 a nabídky prodávajícího, č.j. KRPK-77399-5/ČJ-2018-1900IT,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha Č. 1 a příloha Č, 2

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícín:iu kupní cenu sjedí1anou
v Článku [j, této smlouvy.

II.
Kupní cena

1. Zboží uvedené v Článku ĺ. smlouvy prodává prodávající kllpLljÍcÍlnu se všemi součástmi
a příslušenstvíin za sjednanou kupní cenu.

2. Celková cena je stanovena ve výši
DPH 21%
CELKEM

128.550,- KČ bez DPH
26.995,50 Kč

155.545,50 KČs DPH

Slovy: Stopadesátpěttisícpětsetčtyřicetpětkol"(ln 50/100

III.
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží bude provedena bezhotovostl]ím převodem na základě
faktuiy vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data
jejílio doručení na adresu uvedenoll v kupní smlouvě, Faktura bude považována
za proplacenou okamžikem odepsání příslušné Částky z účtu prodávajícího.

2. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vaiy a zaslána na adresu
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor inforinačních a komunikačních
technologií, Jednoty 1773, 35601 Sokolov, nebo předána kupujícíinu zároveň s dodaným
zbožím.

3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícínlll, protože
faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou.
Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vráceníní faktuí"y.

4. Zálohu kupující neposkytuje.



IV.
Místo plnění

1, Prodávající dodá zboží nejpozději do 10 pracovních dnů, poté co nastane účinnost této
smlouvy.

2. Tato sinlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění pl'ostřec|nictvíj)] registru
smluv v sollladll s ustanovením § 6 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podinínkách
iíčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor inforlnačnícl)
a koníunikačMch technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov.

4. Odpovčdnou osobou k převzetí věci kupujícíin je osoba uvedená
jako kontaktní osoba.

V.
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od snilouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušel1í snilouvy

a) prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednanéin terinínu,
b) nedodání zboží v požadované specifikaci dle této smlouvy,

2. Odstoupení od snilouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od sIn]ollvy též tehdy, jestliže byl na majetek
prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.

4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkoll
zboží víc než jeden měsíc od termínu dodání,

5. prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kllpující neuhradil faktiu'u
za předmčt smlouvy v terniínu stanoveném touto Sll1ĹOllVOll.

VI.
Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží v termínu dle ČI. IV. odst, 1 anebo v požadované specifikaci
dle této smlouvy, zaplatí kupujícín:iu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodané věci
včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.



2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit p]'odávajícímll úrok z prodlení
v souladu s občanským zákoníkeni z oprávněně fakturovaľlC Částky včetně DPH za každý
den prodlení.

3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dl1ů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě

VII.
Záruka za jakost

l, Smluvní straíiy se dohodly, že prodávající poskytne kupujícín1ll na zboží dle této
smlouvy záruku minimálně 24 měsíců.

2. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujících ustanovení
občanského zákoníku. ,

VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně lleupravené se řídí přís]ušnýlni
llstanovenílni občanského zákoníku o smlouvě kupní.

2. Účastníci prohlašlljí, Že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle,
že při jejíni uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podinínek, sinlouvu si řádně
přečetli a s jejím obsahem pInč souhlasí, což stvrzují svými vlastnorllčnílni podpisy.

3, Smlollva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž kllµující
obdrží dvě vyhotoveľ1í a prodávající jedno.

Příloha Č. 1
Technická specifikace

Příloha č. 2
Nabídka uchazeče
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č.j. KRPK-77399-4/ČJ-2018-1900IT

Technická specifikace

Minimální požadované paranietry ručních terminálů pro Čtení Čárového kódu s pHslušenstvím

Položka PoŽadované parametry
Ruční terminál pro čtení čárového kódu Provedeni snímače: lineární CCD (ID)

Operační systém: BHT-OS
Procesor: 32bit RISC microprocessor
Snlmánía čtecí vzdálenost: CCD nebo imager do 550 mm (ID)
Paměť: 64MB RAM (využ. pro data 45 MB) " MicroSD
Klávesnice: numerická 21 k1. + kurzor
Displej: barevný 240 x 320 bodů (QVGA)
Napájení: akuniulátor Li-ion nebo 3 x AAA v adapteru
Komunikace: USB, lrda
Doba provozu: cca 98 hod. se standardní baterií
Odolnost vůči pádu: 1,2 m na betonový povrch
Krytí: IP 54

Součástí dodávky lithium-iontový akumulátor s krytem
součást( dodávky musí být software a licenční klíč pro komunikaci
terminálu s aplikací evidence majetku MV {POLSKO) - klíč i aplikace je
vyvinuta firmou lCS ldentifikačni systémy, a.s.

, , , . , . , , Lithium-iontový akumulátor stejného typu, jako je akumulátor, který jeNahraani hthtum-iontovy akumulátor ,. , , ,
soucastľ dodavky terminalu

.. , , . Kabel s adatérem pro propojení terminálu s počítačem (funkce komunikace aNapajeci a komunikacni kabel USB ,,nab{)enÍ)
Nabíječ akumulátorů Nabíječ na 4 akumulátory (ne terminály)
Záruka 24 měsíců

Vyhotovil: 9, 10. 2018
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č.j. KRPK-77399-5/ČJ-2018-1900IT

Nabídka uchazeče lCS ldentifikačni systémy, a.s.

Označení dle technické specifikace počet ks nabízený produkt (přesné typové označeni) cena :: ;S bez cena za ks s DPH za položku bez DPH za položku s DPH

RučnIterminál pro čtení čárového kódu 5 BHT-1306B 21 400,00 KČ 25 894,00 KČ 107 000,00 KČ 129 470,00 KČ
Náhradní lithium-iontový akumulátor S BT-20LB 1490,00 KČ i: 802,90 KČ 7 450,00 KČ 9 014,50 KČ
Napájecí a komunikační kabel USB 5 CBBHT-US2000/C13-4A 1 760,00 KČ 2 129,60 KČ 8 800,00 Kč IQ 648,00 KČ
Nabíječ akumulátorů 1 CH-1104 KIT 5 300,00 KČ 6 413,00 KČ 5 300,00 KČ 6 413,00 KČ

CELKEM 128 550,00 Kč 155 545,50 Kč

takto označená pole vyplní uchazeč
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..šm . lCS Identifikační systémy, a.s.
ill'MIl ii ICS V Hdešovičkách 1492/42, 180 (X), Praha 8

n.m úStř.: +420 226 216 040

Nabídka N1807ÁAd veřejná zakÁzka N006/18/VOÓÔ22264

Zákazník Ktajské ředltektvI policie Karlovarského kraje
Pracovník
Zµracova1
Datum
Platnost
Platba
Záruka

' ". ' . -:' ' "'· · ' ' .' ' ' " · · . .. .' " ' ·· · ····· ·'· ·· ·.· .. .,..........·· -' .. ·.. ' .. ,· ·· .. .' . ·· · -'· .. . , ....,.. ' "cena ¢c1Kem beZ ' cena'cělKem Vc.
Ks Typ Zařkeni cena za ks DPH DPH

21%
BHT-13XX Operační systém: BHFOS

Procesor: 32bit RISC microprocessor
Snímání a čtecí vzdálenost: CCD nebo imager do 550 mm (ID)

.... . Paměť: 64MB RAM (VyliŽ. pro data 45 MB) (ID) + MicroSO
. j Klávesnice: numerická 2! kl. + 3 ak.tl. + Kunor

Displej: barevný 240x 320 bodů (QVGA)
Napájeni: akumulátor Li-ion oebo 3 x AAA v adaptéru
Komunfkace l RF: USB, kda, Bluetooth, Wi-Fi
Cena vC. lithium-lontový akumulátor - STANDARD BT-130L-C $
krytem
Teplotní odolnost (operační): -2O"C aŽ + 50°C
Doba provozu: cca 98 hod. (W1-Fi: 30 hod.) se standardní baterií
Odofnost VůČi pádu: 1,2 m na betonový povrch
Krytí: IP 54

5 BHT-1306B Provedení snímače: lineárni CCD (ID) 21 400 KČ 107 ťXU) KČ 129 470,00 KČ
5 Napájecí kabel USB přímý napáječí a komunikační kabel 1 760 KČ 8 BOO KČ IQ 64&00 KČ

·?9n..' ·.
Z.:; ' ".
a

5 licence
SW
nainstalovaný SW a vygenerovánflicenCního klíče pro terminál pro
aplikaci SW Majetek (POLSKO)
Dobíječka 4 akumulátorů BT-20LB vc. zdroje

0,00 KČ
.

l CH-1104 KIT 5 30OKČ 5 300 Kč 6413,00 Kč

5 BT-20LB náhradnílithium-icntový akumulátor 1490 Kč 7 450 KČ 9 014,50 KČ

%
Cena celkem 128 550,00 KČ 155 545,50 KČ

Uvedená cena je platná při standardních platebních, dodacích a sankčních podmínkách.
Pokud není výslovně uvedeno jsou ceny VC. dopravy, bez lnstalace a předvedení,
Pokud akceptujete uvedenou nabídku, prosíme o zaslánj objednávky.
Servisním místem je sÍdlo společnosti dodavatele. ;
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