příloha č. 3 zadávací dokumentace

Výzkumný ústav rost!inné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
Drnovská 5O7, 761 06 Praha 6 - Ruzyně
ICO/DIC: O00 2] 006 / CZ000270O6
E-mail : cropscience@vurv.cz

Tel.:
:

Tel.

+420 233 O22 2II (ústředna)
+42O 233 311 499 (ředitel)

Kupní smlouva
kterou nížeuvedeného dne uzavírajíl

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
se sídlem Drnovská 507/73,161 06 Praha 6 - Ruzyně
IC:00027006
DIČ: CZ00027006
zaPsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucívedeném Ministerstvem školstvíČR
zastoupena Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné (dále jen ,,kupujíct')

a

Název: POLAK CZ s.r.o.
sídlem Opatov 348, 569 12 Opatov
IC:
27505880
se

DIČ:

zaPsaná v obchodním rejstříku vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 23oo7.
zastoupená Jaroslavem Roz!ívkou, jednatel
na straně druhé (dále jen ,,prodávajíct')

preambule
Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasív areáIu VÚnv v.v.i.
Praha - Ruzyně
(dále jen ,,veřejná zakázka"),

I.
Předmět koupě
1,1

L2

Prodávající je vlastníkem movité věci - haly s ocelovou příhradovou konstrukcí
s P_Ůlkulatou střechou, jejížpodrobná specifikace je uvedena v nabídce prodávajícího, která
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a nabídka dodavatele.
Prodá.vající prohlaŠuje, Že předmět koupě

je nový, nepoužitý a prostý jakýchkoliv

a splňuje veŠkerépožadavky a rozsah stanovený v příloze

doku mentace veřejné zakázky.

č. 2 této smlóuvy

-

vad,

zadávacij

1.3

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má veškeré vlastnosti obsažené v nabídce
Prodávajícího uČiněnév rámci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy -

Technická specifikace a nabídka (dále jen ,,nabídka").

II.
Předmět smlouvy

2.I

Prodávající prodává kupujícímu předmět koupě, kupujícíjej do svého vlastnictví přijímá
a zavazuje se za něj zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených
dále touto smlouvou.

2.2
2.3

Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícíhookamžikem převzetí v místě plnění.
Zároveň Prodávajícípřevádí či uděluje kupujícímu veškerá práva, která jsou potřebná pro
neomezené a nerušenéužívánípředmětu koupě (software, jiné licence).

III.
Termín, místo a způsob plnění

3.1
3,2

Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat a předat kupujícímu nejpozději do 5 měsíců
ode dne podpisu smlouvy.

Prodávajícíse zavazuje dodat, instalovat a plně zprovoznit předmět koupě na kupujícím

určenémmístě v areálu kupujícího:

Výzkumný ústav rost!inné výroby, v.v.i.,
Drnovská 507/73,161 06 Praha 6 - Ruzyně
kontaktní osoba: Ing. Jan Grundza
mob.: +420 77B 087 763
email : grundza@vu rv,cz

Prodávající se zavazuje informovat příslušnou kontaktní osobu kupujícíhoo přesném termínu
předání zbožínejméně 5 pracovních dnŮ před termínem dodávky.

3.3

Prodávající se zavazuje v místě dodávky:

3.3.1 instalovat předmět koupě, uvést jej do provozu a provést zkušební provoz
v přítomnosti kontaktní osoby kupujícího;

3,4

3,3.2

Předat kupujícímu veškeré doklady o provedení předepsaných zkoušek, atestech,
certifikáty, prohláŠenío shodě, návody, manuály a dalšídokumenty potřebné pro
provoz předmětu koupě, a to v českémjazyce;

3.3.3

zaŠkolitobsluhu v rozsahu nezbytném pro řádné užívánípředmětu koupě.

Kupujícínenípovinenpřevzít předmět koupě nebo kteroukoliv jeho část, v případě, že jakkoli
neodpovídá sjednanému předmětu koupě.

Iv.

Kupní cena

4,7

Za veŠkerédodávky a služby dle této smlouvy se kupujícízavazuje uhradit prodávajícímu
celkovou kupní cenu ve výši

DPH:
včetně DPH:

Cena celkem bez

536 593 ,- Kč

Cena celkem

649 278ř Kč.

DPH

2lo/o:

112 685,-KČ
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4,2

KuPní cena je splatná dle faktury vystavené prodávajícím, a to až po úplnémdodání
a zProvoznění předmětu koupě a zaŠkoleníobsluhy.Faktura je splatná nejdříve ve lhŮtě 30
dnÚ od doruČeníbezvadné faktury kupujícímu, Nedílnou součástífaktury musí být kupujícím
potvrzené dodací listy k předmětu koupě

4.3

Faktura se povaŽuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtukupujícího
ve prospěch účtuale faktury.

4.4

Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy.
V.

záruka a servis
5,1

Prodávající na předmět prodeje poskytuje záruku v délce minimálně 48 měsícůode dne
převzetí poslední části předmětu koupě kupujícím.

5.2

Prodávající se zavazuje odstranit jakékoliv záručnívady ve lhŮtě 5 pracovních dnů od
nahláŠenívady. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s uplatněním práv z vad,

5.3

5.4

Prodávajícíse zavazuje poskytovat po dobu trvání záruky plný servis předmětu koupě -

zejména provádění příslušných revizí a kontrol dle platných předpisŮ a doporučenívýrouce,
a to bezplatně.

Reklamace

a oznámení

prodávajícího:

vad mŮže kupujícíuplatňovat

také na emailu kontaktní osoby

Kontaktníosoba: Klika Tomáš, vedoucí výroby

Email:
5.5

wdh@polakcz.cz

Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost autorizovaného servisu po dobu životnosti
předmětu koupě, nejméně však 10 let.

vI.

Sankce a odstoupení od smlouvy
6,1

V Případě prodlení prodávajícího s jakýmkoliv plněním dle této smlouvy, je prodávající
povinen zaplatit kupujícímusmluvnípokutu ve výši 1 000 Kč zakaždý započatý den prodlení.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na rozsah povinnosti nahradit vzniklou škodu.

6.2

Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z dŮvodŮ v této smlouvě uvedených.

6,3

Kupujícíje oprávněn od této smlouvy odstoupit z dŮvodŮ uvedených v zákoně a vedle těchto

dŮvodů také v případě:

6.3.1

zahájení insolvenčníhořízení proti prodávajícímu;

6.3_,2 poruŠenípóvinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani ve lhůtě 14
dnŮ od písemnéhoupozornění na porušení;

6.3.3

Prodávající v rámci výběrového řízeníveřejn é zakázky uvedl nepravdivou informaci;

6.3,4

předmět koupě nebude během záručnídoby zpŮsobilý k užívánípo dobu delšínež 10
kalendářních dnů.

vII.
závěrečná ustanovení
7.7

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou

a ÚČinnosti okamŽikem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí
kupující.
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7.2

Přijetí této smlouvy kteroukoliv stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou, není přijetím
smlouvy, ani pokud se podstatně nemění podmínky smlouvy,

7.3

Tato smlouva se řídíčeským právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být
rozhodovány obecnými soudy Českérepubliky, přičemžmístně příslušnýje obecný soud dle
sídla kupujícího.

7,4
7,5
7,6

Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy.
Prodávající nese nebezpečízměny okolností na své straně.
Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany
mínily smluvně upravit. Žaan1, projev stran při sjednávánítéto smlouvy a neobsažený v této
nebo jiné písemnésmlouvě nemá zakládatzávazek kterékoliv ze stran.

7,7

Strany vylučují,aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva

7,B

Prodávající potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na
práva a povinnosti z této smlouvy se neužijíustanovení§1793 a 1796 občanskéhozákoníku.
Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené
jejich hospodářské situaci.

7.9

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případŮ, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeréúsilí
na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a
platným ustanovením, jehož účelv nejvyššímožnémíře odpovídá účelupŮvodního
ustanovení a cílŮm této smlouvy.

7,7O

Tato smlouva mŮže být měněna nebo rušena pouze číslovanýmidodatky uzavřenými oběma
smluvními stranami v písemnéformě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za
písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv.

7,tI

Nedílnou součástítéto smlouvy je:
- příloha č. 1 - Technická specifikace a nabídka dodavatele
- příloha č. 2 - Zadávací dokumentace

7.I2

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemžkaždá smluvní strana obdržíjedno
vyhotovení.

a

povinnosti

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo
odvětvových.

Elektronický podpis zadavatele
podepsal
Ing. Jiban Digitálně
Ing. Jiban Kumar
Kumar Ph.D
Datum: 2019.11.20
10:50:49 +01'00'
Ph.D

Podpis dodavatele
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