KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona Č. 89/20 1 2 Sb., občanského zákoníku_ ve znění

pozdějších předpisů„ mezi níže uvedenými smluvnímu stranami:

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

se sídlem:

Slezská 100/7, 120 56 Praha 2

zastoupený:

MVDr. Zbyněk Semerád. Ústřední ředitel SVS

IČ:

(10018562

DIČ:
Bankovní spojení:

Není plátcem

Císlo učtu:
Kontaktní osoba:

(dálcjcn „kupující“)
a
AMENDOIM spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249778
Sídlo:
Za Příkopem 716, 252 41 Dolní Břežany

IČ:
DIČ:

04600746
CZ04600746

Zastoupená:
Bankovní spojení:

Dr. Pavla Keprtová, jednatelka

Císlo učtu:
Kontaktní osoba:
(dálcjcn „prodá\'ající“)
(společné dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají na základě výsledku výběrového řízení na e-tržišti Gemin (dále jen
„e-tržišté“)„ ID zakázky: T002/l 7/V00055 l 20~ tuto kupní smlouvu podle § 2085 a násl. zák. č.
89/2012 Sb.

1.

Předmět smlouvy

l.l Prodávající se na základě této kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství
a specilíkaci podle přílohy č. 1 této kupní smlouvy. Kupující se zavazuje dodané zboží od
prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v Čl. 4 této smlouvy,

Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas, a za podmínek stanovených touto kupní
smlouvou.

1.2 Vlastnické právo k dodanemu zboži přeházi na kupujícího okamžikem uhrazení sjednané
kupní ceny.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží specilikovane touto smlouvou kupujícímu.
2.2 Kupující se zavazuje na základě této smlouvy zboží od prmlávajícího převzít. řádně jej
zkontrolovat a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2.3 Prodávající se zavazuje avizovat předání zboží oprávněným osobám kupujícího nejpozději
dva pracovní dny před jeho uskutečněním.

3. Dodací podmínky
3.1 Prodávající je povinen dodat zboží do 15 dnů od podpisu smlouvy, tedy v souladu s
termínem dodání určeným ve výzvě pro podání nabídek uveřejněné v e-tržisti.
3.2 Místem dodání zboží jsou adresy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3.3 V případě nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího, se stanovuje smluvní pokuta
ve výši (),()5'.'/b z ceny ncdodane'ho zboží za každý kalendářní den prodlení.
3.4 V případě. že prodávající dodá zboží. které neodpovídá příloze č. 1 této smlouvy.jc kupující
oprávněn odmítnout dane zboží převzít. přičemž tuto skutečnost uvede včetně důvodu do

předávacího protokolu a obě smluvní strany sjednají nový termín pro předání zboží.

4. Cena a platební podmínky
41 Cena je stanovena dohodou stran ve výši 888 135 Kč bez DPH. Smluvní cena zboží vychází
z nabídky dodavatele. kterou učinil pro tuto veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržištč.
Cenaje sjednánajako maximální a nepřekročitelná. s výjimkou změny zákonné sazby DPI [,
4.2 Celková cena bude kupujícím zaplacena na základě taktur (daňových dokladu) vystavených
prodávajícím na jednotlivá místa dodání uvedená v příloze é. l této smlouvy.

4.3 Prodávající je oprávněn jednotlive faktury vystavit po dodání konkrétního zboží na
jednotlivá místa dodání, přičemž k protokolárnímu převzetí zboží jsou za kupujícího
oprávněny osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

44 Jednotlivé faktury musí obsahovat vlastni číslo, odkaz na tuto smlouvu (číslo této smlouvy)
a dále náležitosti stanovene příslušnými právními předpisy, zejmena zákonem č. 235/2004
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň take označení
bankovního spojení prodávajícího. údaj o splatnosti laktury a datum. Přílohou Faktury bude
kopie předávacího protokolu (dodacího listu) na zboží podepsaného oprz'ivněnými osobami
smluvních stran.

4.5 Danove doklady (dále jen „faktury“) a dodací listy budou kupujícímu doručeny spolu se
zbožím, a to poštou.

4.6 Smluvní strany se dohodly na 14 denní lhůtě splatnosti prodávajícím vystavene faktury.
Lhůtu splatnosti lze dodatečně změnit dohodou smluvních stran. Lhůta splatnosti začne
plynout ode dne doručení faktury kupujícímu.
4.7 Za datum úhrady se považuje datum odepsání Částky z účtu kupujícího.

4.8 V případě nedodržení lhuty splatnosti ze strany kupujícího se stanovuje smluvní úrok z
prodlení ve výši 005% z ceny dodaneho a nezaplaceněho zboží„ a to za každý kalendářní

den prodlení,

5. Záruční pudminky. smluvní pokuty
5.1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců, na baterie v délce l2 měsícu.

5.2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
5.3 Vudy zjištěné v záruční doběje prodávající povinen odstranit do 15 dnů ode dne„ kdy byla

vada kupujícím uplatněna, Nelze-li vadu odstranit. nebo by její odstranění trvalo déle než
l5 dnu zavazuje se prodávající dodat náhradou stejně zboží a v bezvadne kvalitč. u to ve

výše uvedené lhůtě určené pro odstranění vad.
5,4 Vady zboží uplatňuje kupující písemně na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy.
5.5 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad v záruční době dle předchozího
)/
ustanovenLje povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.3 ‘m
z. ceny
reklamovaného zboží za každý započatý den prodlení.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.,
6.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dne zveřejnění v registru smluv.
6.3. Podpisem této smlouvy souhlasí prodávající s jejím zveřejněním ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv„ uveřejňování těchto
smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění podle zákona o registru smluv
se zavazuje provést kupující.
6.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží

pojednom z nich.
6.5. Změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny po dohodě strun, u to pouze písemnou
formou.
(x(), Není—li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. řídí se právní vztahy smluvních stran
upravené touto smlouvou obecně platnými právními předpisy České republiky zejmena

občanským zákoníkem.
6.7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory„ které případně z teto smlouvy vzniknotn
budou řešeny smírnou cestou u teprve nedojde-li ke smíru„ bude přistoupeno k soudnímu
jednání.

(3.8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí u prohlašují, že odpovídá
jejich pravé a svobodné vůli. přičemž nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svě podpisy.
(5.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. l * Místa dodání.
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