EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA SMLDEU 71-192/2018
uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
Článek 1.

Smluvní strany

1.1.

Kupující:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Prodávající:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

FOXcam, s.r.o.
Lesní 922, 675 71 Náměšť nad Oslavou
28310861
CZ28310861

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
Bc. David Havel,
(dále jen „kupující")

a
1.2.

Bc. Milanem Horkým, jednatelem
Bc. Milan Horký,
(dále jen „prodávající")

uzavírají tuto kupní smlouvu:
Článek 2.

Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka zboží dle VZ na elektronickém
nástroji E-ZAK: Nákup fotopastí s příslušenstvím.
Dodávka zboží, které je přesně specifikováno v příloze - technické specifikaci 1 a 2,
které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v souladu s přílohou a dle pokynů
kupujícího. Kupující se zavazuje zboží prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
2.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v celkovém množství dle přílohy nejpozději do 30
dnů ode dne podpisu této smlouvy do místa sídla kupujícího, viz článek 1 odst. 1.1.

Signer:

2.4. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady
potřebné k převzetí a k užívání zařízení. Splnění dodávky mezi účastníky bude
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vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem podepsaným zástupci kupujícího a
prodávajícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
2.5. Předmět smlouvy je z části hrazen z dotačního programu Operační program Životního
prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu,
projekt Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 078/0008178.

Článek 3.

Cena a platební podmínky
3.1. Sjednaná cena za zboží je:

Cena

1 kus
bez DPH

celkem /
počet ks
bez DPH

Cena nabídky1)
DPH

s DPH

1/ Fotopast
rychlost odezvy maximálně 0,8 s,

3 504,-

7 008.-/2

1 471,68

8 479,68

4 885,-

219 825,-/45

46 163,25

265 988,25

4 885,-

117 240,-/24

24 620,40

141 860,40

344 073,-

72 255,33

416 328,33

včetně kompatibilního
příslušenství.
Dodávka 2 ks
21 Fotopast + příslušenství
rychlost odezvy maximálně 0,25 s,
neviditelný noční dosvit 10-15 m
(lidskému oku neviditelné IR
spektrum 940nm LEDs).
Dodávka 45 ks
3/ Fotopast + příslušenství
rychlost odezvy maximálně 0,25 s,
noční dosvit 25-30 m.
Dodávka 24 ks
Cena celkem za
požadovaný počet ks
3.2. Na dodané zboží budou vystaveny dvě faktury a to faktura na položky 1 Krycího listu a
faktura na položky 2-3 Krycího listu, tato musí nést rovněž označení projektu:
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Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 078/0008178.
3.3

Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 14. dne po jejich obdržení kupujícím.
Kupující může faktury vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje.

3.4

Jestliže hodnota smlouvy přesáhne částku 50 000 Kč, smluvní strany souhlasí se
zveřejněním této smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv. Tato smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek 4.

Smluvní pokuta

Článek 5.

Ostatní ujednání
5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na veškerá zařízení a bezvadný
provoz zařízení v délce 24 měsíců.
5.2. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží dle této smlouvy nebo zboží bude
mít opakovaně vady, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy ihned ke dni
doručení odstoupení prodávajícímu.
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5.3. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží je určeno pro provoz v ČR a pochází
z oficiální EU distribuce.
5.4. Prodávající se zavazuje, že v případě záruční reklamace, zajistí servis u sebe nebo
přes servisní středisko v ČR a to včetně vyzvednutí u zadavatele.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení
6.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Prodávající prohlašuje, že je oprávněn dodat zboží dle čl. 2. 1. na základě
živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
6.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
této smlouvy včetně vyplacené ceny.
6.4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží po
jednom.
6.5. Prodávající prohlašuje, že při plnění předmětu Smlouvy neporušuje povinnosti
stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha:
Technická specifikace 1 a 2
/

V/^ŠVa./#Zv dne

Prodávající:

V/.*?*** dne

Kupující:
Správa Krkonošského narodili;,

FOXcam, s.r.o.
Milan Horký, jednatel

Správy Krkonošského národního parku
Mor Luděk Khol, náměstek ředitele
Za správnost:
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