KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
Článek I.
Smluvní strany
Název
Zapsána v obchodním rejstříku u
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
(dále jen „Prodávající“)

a
Česká republika – Úřad pro civilní letectví
Sídlo:

K Letišti 1149/23, 160 00 Praha 6

IČ:

48134678

Zastoupený:

Ing. David Jágr, ředitel sekce správní a bezpečnostní

Bankovní spojení:

ČNB – Praha 1

Číslo účtu:

3727061/0710

Oprávněná osoba ve věcech technických: Petr Švestka
(dále jen „Kupující“)
Článek II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat řádně, ve sjednaném termínu, na
sjednaném místě a v požadované kvalitě Kupujícímu zboží dle Přílohy č. 1 této smlouvy, včetně
dokladů vztahujících se ke zboží, umožnit Kupujícímu se zbožím nakládat a převést na něj
vlastnické právo ke zboží, a závazek Kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit
Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Přesná technická specifikace předmětu koupě je
uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Prodávající dodá společně se zbožím následující dokumenty: Předávací protokol
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Článek III.
Termín a místo dodání
1.

Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v čl. II smlouvy Kupujícímu nejpozději do 15 dnů
od podpisu smlouvy.

2.

Místem dodání je sídlo Kupujícího. Místem plnění pro poskytování záručního servisu je sídlo
Kupujícího.
Článek IV.
Dodací podmínky, předání a převzetí zboží

1.

Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s touto smlouvou a s doklady vztahujícími se ke
zboží a potřebnými pro jeho používání na území České republiky.

2.

Prodávající je povinen dodávku zboží uskutečnit v pracovních hodinách Kupujícího (v pracovní
dny od 8 do 16h.)

3.

Prodávající je povinen dodat zboží na své náklady, spolu s doklady umožňujícími jeho řádné
převzetí a užívání.

4.

Prodávající je povinen dodat zboží v bezvadném stavu a kvalitě. Splnění povinnosti
Prodávajícího podle odst. 1 tohoto článku smluvní strany osvědčí protokolem o předání a
převzetí zboží podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran. Zjistí-li Kupující při převzetí
zboží zjevné vady, je povinen sepsat o tom zápis a předat jej Prodávajícímu. Lhůta pro
odstranění zjevných vad zjištěných při převzetí zboží či dodání nového zboží činí 7 pracovních
dnů ode dne předání zápisu Prodávajícímu, nestanoví-li Kupující písemně lhůtu delší.

5.

Pokud bude dodávka zboží postrádat náležitosti stanovené touto smlouvou, může Kupující
odmítnout její převzetí a dodávka zboží se považuje za nesplněnou ze strany Prodávajícího.
Článek V.
Kupní cena

1.

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena činí ……………………….,-Kč bez DPH. K této ceně
bude připočtena DPH ve výši 21 %. Celková kupní cena dle této smlouvy včetně DPH tedy činí
………………………………………,-Kč.

2.

Celková cena může být změněna pouze v důsledku změny příslušné sazby DPH.

3.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s
plněním předmětu této smlouvy, zejména náklady na dopravu, skladování a předání zboží.
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Článek VI.
Platební a fakturační podmínky
1.

Kupní cenu dodaného zboží Kupující zaplatí na základě faktury vystavené Prodávajícím nejdříve
v den řádného předání a převzetí kompletního a nezávadného zboží na základě protokolu o
předání a převzetí zboží podle článku IV. odst. 4 této smlouvy.

2.

Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
právními předpisy a označení zboží.

3.

Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
Kupujícímu. Povinnost úhrady ceny zboží se považuje za splněnou okamžikem odeslání
příslušné částky z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího uvedený na faktuře.

4.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je
Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení s
jejím zaplacením; lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury
Kupujícímu.
Článek VII.
Záruka za jakost

1.

Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží má vlastnosti deklarované v technické dokumentaci
zboží a odpovídá technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

2.

Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží zjištěné při předání zboží nebo v průběhu záruční
doby. Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží včetně všech součástí a příslušenství záruku za
jakost v trvání v souladu s délkou záruční doby poskytovanou výrobcem, minimálně však v
délce 6 měsíců. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu trvání záruky za jakost
způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

3.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Prodávající je
povinen po dobu záruční lhůty bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraňovat veškeré
závady. Lhůta pro odstranění vad zboží v záruční době činí nejvýše 14 pracovních dnů.

4.

Písemnou reklamaci, za kterou lze považovat i reklamaci zaslanou formou emailu, lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Kupujícím v poslední
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5.

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, je Prodávající
povinen nahradit Kupujícímu novým, bezvadným plněním.

Článek VIII.
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo
1.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem odevzdání
předmětu koupě a podepsání protokolu o předání a převzetí zboží.
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Článek IX.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení
1.

V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 1 této
smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové
kupní ceny bez DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za prodlení v trvání jednoho až pěti dnů.
Počínaje šestým dnem prodlení pak za každý další započatý den navíc 0,01 % celkové kupní
ceny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Při sjednávání výše smluvní pokuty smluvní strany
přihlédly k naléhavému zájmu Kupujícího na dodání zboží v určeném termínu a výši smluvní
pokuty považují za přiměřenou vzhledem k tomuto zájmu.

2.

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad v záruční době je Kupující oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny zboží za každý započatý den
prodlení.

3.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené faktury za dodané zboží ve lhůtě
stanovené v článku VI. odst. 3 této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení
v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení
jejich vyúčtování.

5.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na řádné dokončení plnění
předmětu této smlouvy.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
smlouvy druhou smluvní stranou v souladu s ustanovením § 1977 a § 2002 zákona 89/2012
Sb., občanského zákoníku, za něž se považuje zejména:
a)

nesplnění termínu dodání zboží v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a

b)

nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy za
předpokladu řádného předání a převzetí zboží a řádně vystavené faktury.

2.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit
od této smlouvy druhé smluvní straně.

3.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody a smluvní pokutu.
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Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

3.

Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Kupující a
Prodávající obdrží každý jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se zavazují, že si budou vzájemně poskytovat efektivní součinnost při dodávce
zboží a realizaci jeho servisu.
6.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Praze dne………..………..

V Praze dne………..………..

……………………………………………..

……………………………………………..

za Kupujícího

za Prodávajícího

Ing. David Jágr
ředitel sekce správní a bezpečnostní
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Příloha č. 1
2ks – firewall (konkrétní typ bude doplněn dle nabídek VZ)
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