KUPNÍ

SMLOUVA

Č.j.: SVS/2021/ 101412-G

uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi těmito smluvními stranami

1. Česká republika — Státní veterinární správa
se sídlem Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
IC: 00018562

bankovnís o'ení:
číslo účtu:
zastoupená:
(dále jen „Kupující")

, ústředním ředitelem SVS

a

2. ABUS CR s.r.o.
se sídlem Pod Marjánkou 1674/39, 169 00 Praha 6
místem podnikání Průmyslová 1888, 258 01 Vlašim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 119268

IČ: 63216442
bankovní spojení:

číslo účtu:
zastoupená:

, jednatel

(dále jen „Prodávající")

I.

Předmět koupě
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu ochranné obleky — „YLD COVER 700“
v počtu 3 715 ks a „PROPHYLACTIC typ 3-4/B classic coverall“ v počtu 3 390 ks, celkem

tedy 7 105 ks dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (zejm.
v příloze „Technická specifikace pro věcnou část zadávací dokumentace“, dále jen „technická
specifikace“), kterou prodávající obdržel v průběhu výběrového řízení, a převést na kupujícího
vlastnické právo k předmětu koupě.
Kupující se zavazuje kpřevzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za

podmínek dále uvedených.
Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky „Nákup jednorázových kombinéz/overalů

vyhovující normám pro SVS CR“. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí
ze zadávacích podmínek kupujícího jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky
prodávajícího jakožto vybraného uchazeče ve výše uvedené veřejné zakázce. Obě smluvní strany
prohlašují, že zadávací dokumentaci kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v zadávacím řízení

mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

II.
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena ochranných obleků je nabídkovou cenou předloženou
prodávajícím v jeho nabídce na veřejnou zakázku dle krycího listu nabídky, který je přílohou
této smlouvy v provedení, s příslušenstvím d|e zadávacích podmínek a technické specifikace tzn.
včetně veškerých souvisejících nákladů a činí 351.348,50Kč bez DPH, včetně DPH 425.131,68Kč.
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Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá
při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků,
odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, vedlejších
nákladů (např. kursových vlivů, obecného vývoje cen) apod.
Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající

zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají
smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné

zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 15-ti dnů po dodání celého
předmětu plnění, tj. po dodání kompletní dodávky. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktur se sjednává na 15 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má
kupující právo vrátit ji pět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro

kterou poběží nová lhůta splatnosti.
Záloha nebude poskytnuta.

III.

Termín a místo dodávky
Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 20 dnů od
zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Místem plnění veřejné zakázkyje dle zadávací dokumentace Ústřední veterinární správa Státní
veterinární správy, Palackého třida 1309/174, 612 00 Brno.
Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět smlouvy nesplní
některý z vymezených parametrů stanovených zadávací dokumentací a technickou specifikací.
V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

IV.

Záruka a záruční podmínky
Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby
způsobilý pro použití k obvyklému účelu. Záruční doba činí 24 měsíců.

Záruka běží od okamžiku předání a převzetí předmětu smlouvy.
Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní a materiálové vady předmětu koupě.
Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), které bude obsahovat co
ne' odrobně'ší s ecifikaci z'ištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu:
- kontaktní místo pro řešení reklamací na území Ceské
republiky.
Doba vyřešení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

V.

Přechod vlastnického práva

M

. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem

fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.

VI.

Smluvní pokuty
Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle čl. III bodu 1. této smlouvy, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové nabídkové ceny za každý i
započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen
nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné
částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

VII.

Rozhodné právo a volba soudu
Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním

řádem Ceské republiky.
Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
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vyslovne dohodly, ze prislusny k pr0jednavan| sporu, ktere se nepodarilo vyreSIt smIrne, bude
místně příslušný obecní soud objednatele.

VIII.

Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a

dále zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Změny smlouvy nesmí být v rozporu s § 124 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v registru smluv a na profilu
zadavatele v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění.

Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních
stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím
jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis.

Kupujícíje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvede v nabídce informace nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

NA DÚKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

za prodávajícího

za kupujícího

Ve Vlašimi dne dle podpisové doložky

V Praze dne dle podpisové doložky

Jednatel

Ustřední ředitel SVS

Příloha č. 1 — Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Vi”,

Nákup jednorázových kombinézloveralů vyhovující normám pro SVS ČR

,___.

Základní identifikační údaje:
Zadavatel:
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Česká republika— Státní veterinární správa

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
1M18562
, ústřední ředitel SVS
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