KUPNÍ SMLOUVA
(č. j. SVS/2019/051955-G)
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Česká republika – Státní veterinární správa
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel
00018562
Není plátcem
ČNB
4221011/0710
Mgr. Pavel Karásek, vedoucí oddělení veřejných zakázek ÚVS SVS,
tel: 601368990, e-mail: p.karasek@svscr.cz

(dále jen „kupující“)
a

BPS Mobil, s.r.o.
Zapsána:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

C 23239 vedená u Krajského soudu v Ostravě
V hlinkách 1325/11a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
25868241
CZ25868241
Mgr. Martin Loučka, jednatel
Komerční banka
107-7177030207/0100
Pavel Hornák, tel.: 604 213 707,
e-mail: hornak@bpsmobil.cz

(dále jen „prodávající“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)
Prodávající a kupující (společně dále jen jako „smluvní strany“), uzavřely v souladu s § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) a v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto kupní
smlouvu (dále jen „smlouva“)

1. Základní ustanovení
1.1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku hodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem "Nákup mobilních telefonů pro potřeby SVS –
opakované řízení" zadané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
1.2. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy
k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.4. Kupující prohlašuje, že je organizační složkou organizací zřízenou na základě
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s příslušností hospodařit
s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn tuto
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Předmět smlouvy
2.1 Prodávající se na základě této kupní smlouvy zavazuje kupujícímu dodat mobilní
telefony, s příslušenstvím a v množství, dle technické specifikace uvedené
v Příloze č. 1 této kupní smlouvy. Kupující se zavazuje dodané zboží od
prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou touto kupní
smlouvou za řádně a kompletně dodané zboží, za podmínek dále stanovených
touto kupní smlouvou.
2.2 Předmět koupě – dodané zboží - bude nové, nepoužité, a odpovídající
parametrům požadovaných kupujícím.
2.3 Vlastnické právo k dodanému zboží přehází na kupujícího okamžikem uhrazení
sjednané kupní ceny.

3. Dodací podmínky
3.1 Místa plnění jsou uvedena v Příloze č. 2 – Místa dodání a fakturační místa.
3.2 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v termínu do 20 kalendářních dnů
od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3.3 V případě nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího, se stanovuje
smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý kalendářní den
prodlení, a to ve prospěch kupujícího.
3.4 Součástí dodávky bude technický popis (manuál) v českém jazyce, záruční list,
dodací list a další doklady umožňující řádné užívání předmětu koupě.
3.5 Přesný termín předání se prodávající zavazuje nejméně dva pracovní dny předem
avizovat osobám oprávněným za kupujícího k převzetí předmětu plnění, které
jsou uvedeny v Příloze č. 2.
3.6 Předání a převzetí předmětu koupě bude na každém místě dodání dle Přílohy 2
potvrzeno oboustranně potvrzeným dodacím listem, který vytvoří prodávající a na
němž osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění za kupujícího uvedená
v Příloze č. 2 svým podpisem potvrdí převzetí kompletní dodávky. V případě
zjištění zjevných vad může kupující odmítnout převzetí předmětu koupě, což
řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
3.7 Dodací list bude obsahovat následující náležitosti:
- označení dodacího listu a jeho číslo
- identifikace prodávajícího a kupujícího, dodací adresa
- označení této kupní smlouvy (č. j.)

-

přesná specifikace (popis) předmětu koupě, množství – dodaných i případně
nedodaných částí
datum předání zboží a souvisejících dokladů uvedených v odst. 3.3 této
smlouvy
datum, podpis a razítko prodávajícího a kupujícího.

4. Cena a platební podmínky
4.1 Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou prodávajícím v jeho nabídce na
veřejnou zakázku.
4.2 Kupní cena byla stanovena ve výši 598 104,00 Kč bez DPH, 723 705,84 Kč
s DPH.
4.3 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a poplatky potřebné k řádnému splnění
předmětu smlouvy a je cenou maximální, nepřekročitelnou a konečnou.
4.4 Kupní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně
v době zdanitelného plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem
ke smlouvě.
4.5 Fakturu prodávající vystaví při výdeji zboží ze skladu prodávajícího.
4.6 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti podle aktuální právní úpravy (dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že bude
některá z faktur vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat zákonné
náležitosti, nebo bude chybně stanovena cena, je kupující oprávněn ji vrátit
prodávajícímu s výzvou k její opravě či doplnění s uvedením jejího nedostatku.
V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti a nová doba splatnosti
v délce 14 dnů začne běžet okamžikem doručení nové faktury.
4.7 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za předmět této smlouvy bude
uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených a doručených na
místa uvedená v Příloze č. 2 – Místa dodání a fakturační místa, které prodávající
vystaví nejpozději do 10 dnů po řádném předání předmětu koupě a po odstranění
všech případných vad, uvedených v dodacích listech. Nedílnou součástí faktur
budou dodací listy za řádně splněné dodávky na všechna dodací místa uvedená
v Příloze č. 2, potvrzené osobami oprávněnými k převzetí předmět koupě na
jednotlivých dodacích místech dle Přílohy č. 2.
4.8 Faktura bude uhrazena bankovním převodem se splatností minimálně 14 dní ode
dne doručení faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení
faktury kupujícímu. Lhůtu splatnosti lze dodatečně změnit dohodou smluvních
stran. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky kupní
ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
4.9 V případě nedodržení lhůty splatnosti ze strany kupujícího se stanovuje smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny nezaplaceného zboží, jež bylo dodáno, za
každý kalendářní den prodlení, a to ve prospěch prodávajícího.
4.10

Fakturace i platby budou prováděny v české měně.

5. Záruční podmínky
5.1 Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě
v době jeho předání kupujícímu a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou
v záruční době.
5.2 Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, na baterie 12 měsíců.
5.3 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, který je uveden
v dodacím listu. Po tuto dobu bude předmět koupě způsobilý k užívání a zachová
si smluvené, resp. obvyklé vlastnosti.
5.4 Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to
formou e-mailové zprávy na adresu: obchod@bpsmobil.cz s přesným popisem
závady, jejích projevů a případně uvedením dalších souvisejících faktů. Reakční
doba na požadavek je nejpozději 2 pracovní dny a spočívá v potvrzení registrace
servisního požadavku prodávajícím zpětnou zprávou kupujícímu.
5.5 Prodávající se s Kupujícím dohodne na délce vyřízení dané reklamace,
maximální délka však může činit 40 kalendářních dní.
5.6 V případě prodlení s odstraněním reklamované vady dle předchozího článku má
kupující právo na vrácení částky za reklamovaný kus telefonu.
5.7 Veškeré náklady spojené s odstraněním vad zboží hradí prodávající.
5.8 Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do
řádného odstranění vady zboží prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu
každý započatý kalendářní den.
5.9 Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě dle této smlouvy byl bez
právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by
pro kupujícího vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí
strany nebo která by jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě
porušení tohoto závazku je prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné
následky takového porušení, přičemž právo kupujícího na případnou náhradu
škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
5.10 Prodávající doporučuje pro vyřízení reklamace využít přímo autorizovaný
servis značky Xiaomi (t. č. VSP DATA a.s., IČ: 49241575, www.vspdata.cz). Tímto
opatřením se může výrazně zkrátit doba na vyřízení reklamace.
6. Trvání smlouvy, zánik závazku
6.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze smlouvy
vyplývajících.
6.2 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku)
v těchto případech:
- jestliže prodávající bude v prodlení s dodáním zboží o více jak
5 kalendářních dnů,
- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku
prodávajícího, v němž tento soud konstatuje, že je prodávající v úpadku,
- v souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu. V tomto případě si
kupující vyhrazuje právo zastavit průběh plnění předmětu veřejné zakázky

popř. smlouvy a rovněž smlouvu jednostranně ukončit, a to bez jakékoliv
sankce či náhrady za nedokončené plnění.
6.3 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit (§ 2001 občanského zákoníku),
jestliže kupující bude v prodlení se zaplacením smluvní ceny zboží o více jak
60 pracovních dnů.
6.4 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně. Nároky na úhradu smluvní pokuty a náhradu
škody nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.
6.5 Kupující je oprávněn smlouvu vypovědět písemně z jakéhokoliv důvodu či bez
udání důvodu, s tím, že výpověď je účinná dnem doručení prodávajícímu.
Kupující se zavazuje, že zboží, jehož termín dodání již byl prodávajícím
kupujícímu oznámen, uhradí podle podmínek této smlouvy.
7. Zvláštní ujednání
7.1 Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani použít v rozporu s účelem této
smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné nebo případ, kdy je
zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného
orgánu.
7.2 Prodávající je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy.
7.3 Za porušení mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této
smlouvy, odpovídá prodávající jako by povinnost porušil sám.
7.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva je platná počínaje dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8.2 Tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv
8.3 Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
8.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly
pojmové znaky obchodního tajemství definované v § 504 občanského zákoníku.
8.5 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících
ustanovení.
8.6 Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy Smluvních
stran upravené touto smlouvou obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném
znění.
8.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy budou smluvní strany řešit především

jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud by dohoda v řešení sporů nebyla
dosažena, budou tyto spory řešit před soudními orgány s tím, že účastníci tímto
sjednávají v souladu s ustanovením § 89a O. S. Ř místní příslušnost dle
obecného soudu kupujícího

8.8 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou
písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených
a podepsaných oběma smluvními stranami, a to s výjimkou osob a kontaktních
údajů uvedených v čl. 5, které se považují za změněné dnem doručení
písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.
8.9 Prodávající vyslovuje souhlas s tím, že kupující v rámci transparentnosti zveřejní
smlouvu (včetně všech jejích příloh a případných dodatků), jakož i její text
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a dále na profilu
zadavatele kupujícího ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Správci registru smluv Ministerstva vnitra zašle tuto
smlouvu kupující.
8.10 Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své
podpisy.
8.11

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:



Příloha č. 1 - Technická specifikace;
Příloha č. 2 - Místa dodání a místa fakturace

V Praze dne: …………………………….

Za kupujícího:

V Olomouci dne: …………………………….

Za prodávajícího:
Digitálně podepsal

…………………………….
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

Mgr. Martin Mgr. Martin Loučka
Datum: 2019.05.15
Loučka
12:55:51 +02'00'
………………………………
Mgr. Martin Loučka
jednatel

