
smlouvaKupní

uzavřená podle ust, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“, dále jen „občanský zákoník“)

Obchodní společnost l jiná právnická nebo fyzická osoba: Alza.cz

zapsaná V obchodním rejstříku:

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Praha 7. 170 ÍIII]

IČ: 27082440

DIČ: C227082440

Jejímž jménem jedná: Erantišek Nadymáček

Sankovní spojení: Ceská spořitelna

Císlo účtu: 2171 532/0800

Kontaktní osoba:

mobil:

e-mail:

Ad resa pro doručování korespondence: 1 Pergamenky 2. Praha 7, 170 IIIC (dále jen

„prodávající“)

Kupující: ČR
Hygienická

stanice hlavního města Prahy š; sídlem V P raze

Sídlo: 404/12, 110 01 Praha 1
Rytířská

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: RNDr Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

IČO: 71009256

Bankovní ČNB Prahaspojení:

Číslo účtu: 6582501 1/071 0

Kontaktní osoba ve věci před m ěiu smlouvy:

(dále jen „kupujíci“)

Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky n ázvem „Veřejná

zakázka malého rozsahu IM nákup elektrických spotřebičů“ dodání 10 ks chladniček 02 ks

mikrovlnných trub a 13 ks rychlovarny'ch konvic (dále jen „předmět koupě“, resp. „zboží““)4

Předmět koupě bude splňovat podmínky pro použití V České republice Podrobná specifikace

předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 „Specifikace veřejné zakázky“, která je nedüncu

součástí této smlouvy.

2. Prodávající zavazuje odevzd at kupujícímu předmět koupě včetně dokumentace řádně k) včas,

dle podmínek stanovených ÍOUÍO smlouvou umožnil kupujícímu nabýt k předmětu koupě

vlastnické právo,

34 Kupující še' zavazuje řádně I: včas dodané zboží převzít a. za platit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu.

Kupní .i'ä IE

1. Smluvní strany '-12 dohodly mk kupní ceně uvedené V Příloze č. „Specifikace veřejné za kázky“ ,

nedünou součástí.která je přiložena k této smlouvě je její

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s plněním předmětu

smlouvy* zejména náklady na dopravu, spojené d dodáním zboží na místo určené ve smlouvě.

3. Celková kupní cena bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

67 KčCelková Ill# IM W DPH: 526,06

DPH 21%: 14 180,94 Kč

Celková Í-Xä IBl včetně DPH: [ň 707 Kč
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Platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní CČI'IU za dodání zboží dle objednávky Kupujícího

na základě řádně vystaveného daňového dokladu faktury'

2' Faktura musi obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004Sb„

O dani Z pñdané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. V případě
Že účetní doklady

nebudou

mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn
vrátit

je zpět Prodávajícímu k doplněnL přičemž

doručením vadné faktury
nezačíná běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet od

opětovného zaslání náležitě doplněných Či opravených dokladů zpět Kupujícímu.

3. Prodávající je oprávněn vystavit daňový
doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu

smlouvy ?í po podpisu předávacího protokolu bez výhrad oběma smluvními stranami.

4. Splatnost kupní ceny je stanovena Il:: íIIÍ kalendářních dnu ode dne doručení daňového dokladu

-faktury Kupujícímu

5' Úhrada plnění kupní ceny
bude prováděna v Českých korunách

6. Faktura Isla' považuje za uhrazenou okamžikem od epsa ní fakturované Částky Z účtu Kupujícího.

7. Zálohová platby nejsou přípustné,

8. Cena za zboží je
stanovena V souladu 'Sl nabídkou Prodávajícího, kterou podal jako uchazeč

do zadávacího řízení IF. veřejnou zakázku 's názvem „Veřejná zakázka malého rozsahu m

nákup elektrických spotřebičů“.

9. Celková kupní cena, uvedená V bodu 3 článku této smlouvy je konečná a pevná ei jeji

překročení je
možné pouze V pñpadě změny (zvýšení) sazby DF'H V průběhu plnění této

smlouvy, a to 0 částku odpovídající této legislativní změně,

10. Kontaktní osobou za Kupujícího je

11. Kontaktní osobou *i Prodávajícího je

IV.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu kompletní předmět koupě nejpozději do 31. 10V 2018.

Dodání jednotlivého kusu zboží proběhne po domluvě kontaktní osoby kupujÍCÍho S kontaktní

osobou prodávajícího to nejpozději 3 pracovní dny před samotným dodáním.

2. Dodávka před métu koupě bude provedena do sídla kupujícího na ad rese Rytířská 404/12, 110

01 Praha 1.

3. Prodávající je povinen předat veškeré doklady týkající se předmětu smlouvy.

4 že není zatížen třetích osob.Prodávající prohlašuje dodávaný předmět koupě právy

5t Nebezpečí škody na věci přechází u:: kupujícího řádným předáním předmětu koupě V souladu

touto smlouvou.

6. O předání předmětu koupě bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

V případě, že bude dodán nekompletní předmět koupě, jiné zboží, než je předmětem smlouvy,

nebo bude předávaný předmět koupě poškozen, sep íše se do protokolu Seznam vad gn

předmětné zboží bude vráceno Prodávajícímut Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad

až po řádném předání celého před mětu koupě a podepsání předávacího protokolu oběma

smluvními stranami bez výhrada

V.

Odpovědnost vk' vady „V, záruka ?E jakost mg zboží

1. Zjistí-li kupující po převzetí předmětu koupě, že dodaný předmět koupě je vadný nebo

neodpovídá sjednanému předmětu smlouvy, uplatní kupující V souladu s § 2099 a se

souvisejícími ustanoveními občanského zákoníku práva Z vadného plnění prodávajícího

Předmět koupě je vadný, pokud není kupujícímu předán V ujednaném množství, jakosti ?i

provedení, za vadu SB považují i vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. Právo

kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na

kupujícího, když projeví později. Povinnosti prodávajícího ze záruky nk' jakost tím nejsou

dotčeny. Smluvní strany sjednávaji. že bude zachován postu p V souladu s článkem IV, bodem 6

této smlouvy.

2, Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku Hz' jakost na dodané zboží V délce 24 měsicüt

Prodávající zavazuje, že po dobu trvání záruční doby předmět koupě bude způsobilý k použití
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pro obvyklý účel že si zachová obvyklé vlastnosti. Po dobu trvání Záruční doby prodávající

odpovídá '4a funkčnost I: bezpečnost zboží a to M2' předpokladu standardního používání

uživateli. Jakékoliv vzniklé na zboží k tiŽi
škody před jeho řádným převzetím Kupujícím jdou

Prodávajícího

34 Za' ruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené:

neodborným nebo neoprávněným zásahem do zařízení

nedodržením stanovených provozních podmínek

mechanickým poškozením

4› Záruční doba počíná plynout dnem řádného převzetí kompletní dodávky Kupujícím

5. Záruční lhůty na reklamovanou část předmětu smlouvy se prodlužují
dobu počínající dnem

uplatnění
reklamace končí dnem odstranění vady Prodávajícim.

6. zavázá n záruční servis zboží doProdávající je poskytnout odborný při poruše následujícího

dne od oznámení technického Li kontaktní
pracovního problému Kupujícím osoby Prodávajícího.

Případná oprava bude realizovaná bezplatnou výménou vadného kusu nebo dílu včetně

bezplatného odvozu vadného kusu

VI.

Nabyti vlastnického práva

1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem
předání

zboží

VII.

Servisní podminky

1 Prodávající §71' zavazuje provádět bezplatný záruční servis dle délky záruk uved ených v článku

V. odstt 2 této smlouvy. Při provádění bezplatného záručního servisu bude prodávající provádět

bezplatné opravy pro zajištění zá ruky za jakost. kterou prodávající poskytuje V souladu

s článkem V. odst. 2 této
smlouvy.

2 Závada bude nahlášena na tel Čisle současně emailem na adresu

V pracovních dnech mezi 10:00 l=í 17:00 hodinou.

3. Prodávající SE zavazuje odstranit vady vždy CO nejdříve, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode

dne oznámení těchto vad prodávajícímu

Vlll.

Smluvní pokuty

1. Prodávající ĚIGŠ zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny

před mětu koupě za každý započatý den prodlení S řádným ei včasným dodáním předmětu koupě

oproti dodací lhůtě stanovené V této smlouvě Předání předmětu koupě na základě předávacího

o není '4:3 řádné včasné zboží,protokolu výhradami (obsahující soupis vad) považová no předání

24 Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výší 3 % Z ceny předmětu koupě

74; každý za počatý den prodlení prodávajícího k! odstraněním vad. a to V souladu :I bodem 3

článku VII. této smlouvy.

34 Zaplacením smluvních pokut sjednaných V těto smlouvě není dotčeno právo na náhradu škody

V rozsahu.plném

IX.

Transparentnost úřadu p.. přístup íä informacím

1. Prodávající bere .k vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu V souladu SČ Zákonem

č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

O registru smluv (zá kon 0 registru smluv), ustanovením § 219 zákona č, 134/2016 Sb.,

O zadávání veřejných za kázek, vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 ze dne 23. května

2016, kterým se zavád í Registr smluv HSHMP a zásady upravující jej ich uveřejňování.

2. Prodávající bere 'k' vědomí povinnost kupujícího vyplývající '4: zákona č, 106/1999 Sb.,

D svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd ějšich předpisů.

3. Prodávající bere na vědomi, Že Je na základě § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb, O finanční

kontrole VE D změně zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění
veřejně správě některých

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly.

4, Smluvní strany souhlasí s tím, aby 'tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího. to včetně případných příloh e' dodatků bez časového omezení.
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5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které se dozvěděl

V souvislosti 's plněním této smlouvy b. osobě KUPUJÍCÍi'IO. Povinnost mlčenlivosti trvá

po ukončení smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva dnem oběma smluvními stranami účinnosti dnemnabývá platnosti jejího podpisu

zveřejnění V registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze pouze formou písemných vzestupně čislovaných dodatků

odsouhlasených í ?z podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Kupující je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, Výpovědni doba činí 14 dnů

a začíná běžet dnem následujícím po dni, V němž
bylo písemné vyhotovení výpovědi

prokazatelně doručeno prodávajícímu. V případě doručování prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb platí, že písemnost je doručena V případě, že Sí adresát písemnost ve lhůtě

10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzved n utí, nevyzvedne. Smluvní strany 'GIS zavazují,
že

V případě změny své adresy budou O této změně druhou smluvní stranu Informovat nejpozději

do 3 pracovních dnú. NeoznámHi druhá strana změnu ad resy, plati, že zmařila úmyslně dojití

vůle.projevu

4.
Kupující je oprávněn od této

smlouvy odstoupit V případě, že prodávající poruší jakoukoliv

povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněnc nebo jeho

důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy.

5. od V že věcně ?í místně soud rozhodl
Kupující je oprávněn odstoupit smlouvy případě, příslušný

způsobu řešení úpadku prodávajícího,

6. v případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat

si své
závazky j: pohledávky vzniklé Z této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku,

7. Všech ny vztahy ÍOUÍO smlouvou neupravené řídí platným právním řádem České republiky,

zejména zá konem č 89/2012 Sb, občanským zákoníkem. ve znění pozdějších předpisu. Spory

vzniklé Z této smlouvy budou rozhodovány příslušnými soudy
České

republiky

B. Smluvní strany shodně prohlašují že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejích pravé svobodné vůle, určitě, vážně

e' srozumitelně.

9. Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedünou součástí.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, u nichž prodávající obdrŽi

vyhotovení kupující 2 vyhotovení

Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky

V Praze dne ...0.3.110- [mm V Praze dne 'i' i. .10. milí

ijj'íilčlli k -„ u Síäítíiiš
Síflí › ll rraze

íli.l'i1.Pläíiy

l?
lí Ul

RýtíT'cíi
FI/iíil lKa

nebo
Hus

ra
295

5 700.12 224 ÚÍZSES

zaza prodávajícího kupujícího

RNDr Jan Jarolime PhD., MBA, ředitel
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Příloha r 1

Pocet

mmbez DPH

celkem

bezi ' . Pam Druh mladmnehn mu, vbemě mlnlmálníoh .mamka jednotka w" m "dm“ jednotek “"a “M” ”P" Cena vr. DPH bez DPN “um“ im DPH [v u)
Monoklimatizka chladničkl ks 21

WD
Monoklimatirká

znam umistění Volně
srojíu

Energetická rřída Min At

Šířka Min. 59

Výška Min. 155

Číny' objem mladníekv Min. 195 litru

Barva íšííá

Záruka Min. 24 měsíci]

cena včetně doom/Ví
umístění do a NPí odvozu obalcveho materiáíu.

Velká chladnička(hlldniěka k; 7 12

rvn Komblnovaná

Způsob umístění Valné stolici

Energetická třída Min A.

trika Max so

Výška Min m

Čistý objem
mrazáku Min as íílll'l

Barva aíiá

Záruka Min 24 měilců

Cena vielně napíaw, umístění (5 k; do 2 NP 2 ks do NP), DdVDIII obaíového materráíu

Chladnička ks 21

WP
Kombinovaná

Způsob umístění Volné stojítí

Energetická třída Min A.

Šířka Max 5a

Výška Min 120

Barva Ella

Záruka Min 24 měsíců

Cena včetně
aupíaw,

umístění do z NP, odvozu obalového materiálu,

Malá chladničkala k; 21

\'VD kombinovaná

Způsob „mísuní Vnínň stolici

Energetická třída .wr A

šířka Max

Výška
MT on

Barva Bílá

Záruka Min za měsíců

r.na vřnně dopravy. umístění do NP. odvozu obalového materiáíu

Mikrovlnná nevis; ks 12 21

rvu Samostatně stojící

thř/íí objem eri 17 líira

i-llwbka Max. 35

Míkmvlrrnv' vvkun Min 700 w

Průměr otočného raííře Min. za

Barva Elíá nebo slhbma

Záruka Min 24 měsíců

Cena včetně
domovy.

koni/joe ks u 21
minutami koni/we

va Nerezová

Barva Stříbrná

oujem
Min 1,5 llrru

una
'w ohřevu Ukrvlá topná spírála . Ploché

výklopné víka Bezpečnostní
xămkcm xápadkau

AnnAmomauck: vvvmm

Ochrana umu přehřátí Ano

máizni základně 3m- Ann

vodoznak Ann

Záruka Mm 24 měsítű

Cena učemé dawavy.

mamma vyplní pam mm Bol: (ahulky, lhyle pmváxánl mm; v html:: musí zúsm nexmeněno.

cena mam dodavawem ílulém
nou sloupu .l i: kungřná, kecy 2.- zaponanl všech slev bunusů.

0mm" !l (um slwpzí a).Dodavatel uvede přesné typové výmbce jednnuilłým nlbłzeným pnloikam pole

vadami mdpwídl sum/.m všech uuaiú.
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seznamu mim dodali-!MD v 'nm Inlurm-:nlm :hmm a valei ukazkwl

r._,

mp“~

Výpis Zš seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § WH násled. zákona Č, 134/2018 Sbv. zadávání veřejných zakázek

Údaje dodavatell znpsané v seznamu F 07.09.2015

1. identifikační
údaje ,q dodavateli

1.1. Obchodnl ñmlalNázav

Alzacz as.

1.2, Sídla

Jankovcova 1 522/53

1 7000 Praha 7. Holešovice

Česká republika

1.3. lčo

27082440

1.4. Stalutárni orgán

Jmeno slalulárniho členůpřijmanl nrgánu nabo jeho

.rmí'ili

Způsob lednáni

Každý Člen představensiva jednájménem společnosti samoslalně.

1,5. Ostatní canhy oprávněné jednat Imánem dodavałela

Jméno a Právní Datumpřijmení lilul jednani Jménem
Způsob iednánl

pianina*:

osoby dudavakele _ý_du

Pověrgnl zamwnance vu poznámka labolkau l l'ăl

Pozn.1

k zastupovánl Společnosti při slednavánl Hi uzevlránl smluv. jejichž předmětem je dodani produktů a

služeb Společnosti. kdy na jedné'straně bude Společnost jako dodavatel, :11 druhé straně lielš

osoba, která je podnrkalelem, jaka udbéralel, a k veškerým a tím spoleným plávnlm jednal-dm.

rv.: dále aby Zmocněnec učinil všechny usbalrll právnl lednanl Čl jiné úkony uzavřel podepsal uslalni

dokumenty nezbytné v souvislosll nebo jakkoliv souvisellcl shora uvedeným.

2. Základní způsobilost, jejíž splněnl dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro mlslnl rozvoj, že splňuje podminku podle:

?s pl 74 adsl. 1 plsm. a)

nebyl V zemi svého sldla v poslednich 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný Čin uvedený v

priloze Č. 3 zákona nebo obdobný trestný čln podle právn Iho řádu země sldla dodavatele; k

zahlaleným odsouzen lm g; neplinl lžlx (tento požadavek splnily všechny fyzické r: právnická

osoby uvedené d bodech 1,1. 1.5. tohoto výpisu).

ls N 74 Dost 1 plsm. b)

nemá V České republice nebo V zemi svého sldla v evidenci dani zachycen splatný daňový

nedoplatek.
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k 3
sum-

74 odsl. Dlsm. cl
'nr-J

ále

§ 74 ( nemá r. Ceske republice nebo v zemi svého sldla splatný nedoplatek me pojistném
nebo pon

na verejne zdravolnl pojištěni.

74 odsr. plsm. d)

s 74 c nema v České republioe nebo n zemi sveho sídla splatný nedoplatek
um pojislnern

nebo i: penale

Sociální zabezpečení prispevku na, státní politiku zaměstnanosti.

74 odst plsm.

n

l e

nemu rozhodnull o úpadku,
němu§ 74 neni likvidaci, nebylo proti vydáno

nebo není n obdobné

neoyla
situaci

vůbl
podle právn

nařlzena vávnlho ledu
nucena správa podle jiného právnlno predpisu

země sldla dodavatele.

3. Profes ni způsobilost, jejíž splněnl dodavatel prokázal

Dodavatel prokázalv že splňuje podminku podle:

3.1. El 77 odst. 1 profesní způsobilost

Výpis n obchodniku rejstříku

3.2. u s. 77 odsL 2 plsm. al oprávněni podnikání

Obory Datum Datum

Nazev dokladu Vystavil Předmět podnikani
Člnnosll vystaveni platnosti

w rm 'm Ceska

Vll
poznámku 2 za tabulxou Zl .95 231:výpis z verejne mu' Oulu zimu-„sum nptłfku pou.. up. l

Výmba, obchod luibv neuvedena

Výpn 3

21.35 ::lx verejne :Am mamma nlnflku
:rm

Vll› Poznámka za !zimním

Pozn.

Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jlzdnimi soupravami nejvetsi
hmotnosti neplesahujlcl 3.5 tuny. Jsou›|i určeny k píepravě zvll'at nebo věci

povolené Pozn 2oznu

instalace, opravy elektrických strojů ľ-J pl'lstrojů. elektronických 'ei telekomunikačnlch zarizeniVýroba. Pozn, 3
Zprostředkováni obchodu el služeb

Velkoobchod a maloobchod

poradenstvl v oblastiPoskytování software,
činnosti .,_l

lniormacnlcn technologií. zpracování det. hostingové tu

související webové Portály

Pronájem a půjčcváni věcí movitých

Reklamni činnost marketing, mediálnl zastoupeni
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4, Datum podání Žádosti [u] do seznamu jiné
rozhodné informace

zápis

Rozhodnutí
Posledni

zápisu dodavatele do seznamu na byla právní moci dne 20.07.2018.

aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.072018.

/ Lil/I

Správnosí tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika Ministerstvo
pro

místní rozvoj

Datum: 07.092018

Evidenční číslo: CF'ZO i 8005495
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