Smlouva kupní a o poskytování služeb č. SMLDEU 38-57/2018
uzavřená podle § 2085 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany
1.1.

Smluvní strana:
Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bank. spojení:
zastoupená:
PhDr. Robin Bohnnisch, ředitel
ve věcech technických:

(dále jen „kupující")

1.2.

Prodávající:
se sídlem/bytem:
zapsaný dne:

IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen „prodávající")

FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
1. července v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 22831
03155501
CZ03155501

(dále jen „smluvní strany")

Článek 2.
Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí dodat předmět zakázky 32/2018
Revitalizace mokřadů - dodávka dataloggerů na měření změn ve vodním systému, instalace a
přenos dat z těchto zařízení. Předmětem smlouvy je dodávka, instalace a provoz dataloggerů.
Předmětem zakázky je instalace a provoz zařízení na měření změn ve vodním systému
(dataloggerů) - detailně projektový cíl 4. Dodávka se netýká zpracování odborné části projektu,
zejména pak zpracování výstupů z měřících zařízení, odběrů vzorků vody a jejich rozboru, a
technického provedení revitalizací mokřadů.
2.2. Z ploch určených k revitalizaci bude vybráno deset, na kterých bude založený monitoring. Na
vybraných plochách prodávající nainstaluje zařízení na měření změn ve vodním systému. Přesná
lokalizace ploch bude poskytnuta zadavatelem po zpracování projektových výstupů cíle 1 a 2. Na
každou monitorovanou plochu budou nainstalována dvě zařízení. Systém na měření změn vodní
hladiny bude obsahovat trubku umístěnou částečně pod zemí (v provedení HT se zátkou). Průměr
trubky se bude pohybovat od 100 do 125 mm, její délka bude záviset od mocnosti profilu mokřadu,
odhadem 1,5 m. V protilehlých stěnách bude trubka šikmo nařezaná pro zajištění vtoku vody
z profilu. Zde prodávající nainstaluje sondy pro kontinuální zjišťování teploty vody a jejího pH, a také
zde bude snímána výška hladiny vody v profilu. Sondy budou osazeny GPRS modulem pro přenos
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dat s možností dálkového přístupu pro kalibraci. Osazené sondy s komunikačním modulem musí
zaručit bezservisní provoz bez výměny baterií po celou dobu projektu. V případě výpadku signálu
musí obsahovat datovou paměť pro ukládání dat. V případě poruchy musí umožnit zasílání
varovných SMS. Interval snímání a stahování dat bude nastaven operativně na počátku projektu.
Data budou stahována přímo do PC Správy KRNAP v tabelární a grafické podobě prostřednictvím
vyhodnocovacího softwaru. Tento software bude součástí nabídky systému měření a vybavení.
2.3. Podrobný popis předmětu dodávky je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a je její nedílnou součástí. Předmět dodávky je definován v cílech 1 a 2 technická
specifikace.
2.4. Předmět této smlouvy je hrazen z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Revitalizace mokřadů,
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005869
2.5. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat, nainstalovat a předávat data dle pokynů kupujícího a
kupující se zavazuje zboží prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
2.6.
Prodávající prohlašuje,
objednatelem dle této smlouvy.

že jeho zboží

splňuje

technickou

2.7. Místo plnění území KRNAP, podrobněji bude upřesněno
předpokládané zahájení projektu 1. 6. 2018 - 30. 11. 2022.

specifikaci

kupujícím.

požadovanou

Termín

plnění:

2.8. Společně s dodáním zařízení se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady
potřebné k převzetí a k užívání zařízení. Splnění dodávky mezi účastníky bude vzájemně
odsouhlaseno předávacím protokolem podepsaným zástupci kupujícího a prodávajícího. Vlastnické
právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Článek 3.
Cena a platební podmínky
3.1. Sjednaná cena za zboží a služby:
Dodávka 1 ks dataloggerů vč. GPRS modulu, SIM
karty, instalace vč. materiálu a proškolení
obsluhy v Kč bez DPH
Dodávka 20 ks dataloggerů vč. GPRS modulu,
SIM karty, instalace vč. materiálu a
proškolení obsluhy v Kč bez DPH
Náklady na přenos dat v Kč bez DPH
Cena za celou dodávku v Kč bez DPH

615 480,00

Z toho DPH v Kč

129 250,80

Celková nabídková cena za celou dodávku s
DPH

744 730,80

3.2. Ceny obsahují veškeré náklady včetně všech nákladů prodávajícího související s řádným
dodáním, umístěním zařízení a prováděním služeb dle této smlouvy.
3.3. Prodávající je oprávněn fakturovat vždy řádné nainstalované a převzaté zařízení zástupcem
kupujícího, a to na základě předávacího protokolu. Služby související s provozem budou hrazeny na
základě faktur vystavovaných vždy za jednotlivé období sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.
Přílohou každé této faktury bude protokol o předání dat za fakturované období. Faktury budou mít tyto
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náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo prodávajícího,
označení prodávaných věcí - číslo kupní smlouvy /objem věcí a fakturovanou částku. Dále musí
faktura obsahovat název projektu a číslo projektu. Pokud bude třeba, bude fakturace probíhat
elektronicky.
3.4. Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 30. dne po jejich obdržení kupujícím. Kupující
může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či
údaje.

Článek 4.
Smluvní pokuta

Článek 5.
Ostatní ujednání
5.1.

Smluvní strany se dále dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy
jednostranné odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní
strana vědět před podpisem Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí
v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé
smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí ktomu, aby
vyloučila nebo zmírnila nepříznivé důsledky plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu.

5.2.

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost pro instalaci zařízení.

5.3.

Prodávající přenechává kupujícímu licenci k užívání software. Kupujícímu je povoleno udělat si
kopie softwaru pro účely zálohování, tato kopie však nesmí být použita jinak než pro obnovu
primární instalace software. Kromě toho, co je výslovně schváleno nebo co je povoleno
příslušným zákonem, nebude kupující kopírovat celek nebo části softwaru nebo související
dokumentace, pozměňovat software, zpětně sestavovat, zpětně konstruovat, rozebírat nebo
zpětně sestavovat, pronajímat, poskytovat sublicenci nebo vytvářet odvozenou verzi softwaru.
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na sčítací zařízení a bezvadný provoz
zařízení v délce 60 měsíců.
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Prodávající prohlašuje, že nainstalovaný software bude dodán pod takovou licencí, která
umožňuje použití software na 5 počítačích kupujícího. Současné s instalací provede prodávající
zaškolení zaměstnanců kupujícího pro práci s dodaným softwarem. Primární i upravená data
pořízená sčítacími zařízeními a data vytvořená v rámci dodávky se stávají okamžikem vytvoření
majetkem kupujícího a prodávající bez souhlasu kupujícího s nimi nesmí disponovat (publikovat,
předávat třetí osobě atd.).
5.4. Předmět této smlouvy se stává výhradně majetkem objednatele. Tento bod se nevztahuje na
data vázaná licenční smlouvou k třetím stranám.
5.5. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné
informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům
s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě
plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě
strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění
smlouvy.
5.6. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale
nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky,
kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další
informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo
jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní partneři kupujícího mají právo na
informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném
rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu
plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných
informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel.
5.7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly
oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.
5.8. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu.
5.9. Prodávající je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály
v digitální nebo analogové formě:

5.10.

•

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

•

které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by
mohly být součástí obchodního tajemství objednatele.

Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení
6.1.
6.2.
6.3.
6.4

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 3
měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Prodávající prohlašuje, že je oprávněný dodat a provést předmět této smlouvy na základě listin,
které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
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6.5.

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této
kupní smlouvy, včetně dodatků a vyplacené ceny.

6.6. Tato Kupní smlouva se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží prodávající a tři
kupující.
6.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv.
6.8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a
na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
1)Technická specifikace

^

Ve Vrchlabí dne

] 6. 04. 2018
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Ing. Jindřich Fiedler
jednatel

ředitel

Za správnost:
č. 01:
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