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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPP-170872-6/ČJ-2018-0300VZ-VZ

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,smlouva")
Cl

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529

(dále jen ,,kupuj/c/")

a

Obchodní firma /název/jméno a přIjmení Ing. Neustupný, VO drogerie Eneko Plzeň
SÍdlo/místo podnikáníl Železničářská 723/24, 312 00 Plzeň
Kontaktní adresa: Železničářská 723/24, 312 00 Plzeň
IČO: 11412321
DIČ: CZ5511121143

zapsaná u Městského obvodu Plzeň 3, živnostenský odbor, č.j. Rgz 663/95
(dále jen ,,prodávajlcl")
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Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujícímu předmět koupě, specifikovaný v čI. Ill. smlouvy a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

2. KupujícI se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a
zaplatit za něj sjednanou kupní cgnu podle článku VI. této smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne ....
P

Článek lil.
Specifikace předmětu koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodáni mycích, čistÍcÍch a desinfekčních
prostředků v množství a druhu dle Přílohy č. 1 - Předmět plnění - cenová nabídka,
přičemž příloha Č.1 je nedílnou součásti této smlouvy. Spolu se zbožím je p.rodáyajíci
povinen dodat kupujícímu veškerou souvĹsejÍcÍ dokumentaci - návody certifikáty případně
prohlášeni o shodě či jiné obdobné listiny potřebné k převzetí a řádnému užívání věci a
to v českém jazyce.

2. ProdávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že jím dodávané zboží je schváleno k používání na
území České republiky.

Článek lV.
Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění najednou, a to v termínu nejpozději
do 18. prosince 2018.

2. Místo plnění: Sklady Policie ČR, Kozolupy 120, 330 32 Kozolupy.

3.

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujícI
důvody odrrňtnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází na
kupujÍcÍho nebezpečí škody na věci a prodávajici je povinen znovu dodat kupujichnu
zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se použijí
ustanoveni předchozích odstavců.
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Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajícího
(dopravce), a to okamžikem podpisu 'dodacího listu.

2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
3. Pro případ dodání většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se

přebývajici (= kupujícIm neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
smlouvy. l pokud dojde k převzěti tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývajIcI zboží i
nadále vlastnictvím prodávajícího a bude mu kupujícím na jeho náklady vráceno.

i

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena dodávaného zboží:
Celková cena za předmět plněni bez DPH: 361 173,26 Kč

DPH 21%: 75 846,38 Kč
Cena za předmět plněni včetně DPH: 437 019,64 Kč

S|ovy:čtyřistatřicetsedmtisÍcdevatenáctkorunčeskýchšedesátčtyřiha|éřů

2. Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
prodávajÍcÍho spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné,
atd.).

3. Cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy, vyčÍs|eni zvlášť'
ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.

4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujícího.

5. Faktura musí být vystavena na adresu kupujÍcÍho: Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.

6. Faktura bude zaslána společně se zbožím a kopie elektronicky na e-mail:

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybnosti
se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny
na bankovní účet prodávajÍcÍho. Pokud kupujícI uplatní nárok na odstranění vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstranění vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.
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9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

11. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni (prodávajícím), bude
příjemcem zdanitelného plněni (kupujícím) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není
nespolehlivým plátcem DPH, a že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném
případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo
příslušnému správci daně.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujichn či
jeho zaměstnancích a spolupracovnicích a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněnI informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek Vlll.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku lV. odst. 1 je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
zboží včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení. To pIati i pro
případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku lV. odst. 5 a prodávající znovu
nedodá zboží v tomto termínu.

2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen
zaplatit kupujIcímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý, byt' započatý,
kalendářní den prodlení.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.
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5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího
řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajíckn, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;
b) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v něÁž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8. ProdávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

1. Prodávající ručí za
jednotlivých výrobků,
2/3 své expirace. V
vyloučené ze záruky,
údržby a zacházení s
výskyt vady v záruční

Článek lX.
Záruka a sankce za její nedodrženi

jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu expirace
přičemž od data předáni kupujícímu musí mít zboží minimálně
záruční listině je nutné uvést případné výrobky a materiály

resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky
výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za
lhůtě.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. prodávajícI se zavazuje vyjádřit se
k písemné reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci uznává.

3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručení reklamace kupujÍcÍho.

4. Místem reklamace je místo dodání.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. prodávající je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
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k zaplaceni ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonú"finančn1 kontroly.

5. prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem gm|uvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

7. Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou
oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či
zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujichn a
prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (7 listů smlouvy a 5 listů přílohy),
z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. KupujÍcÍ po podpisu této smlouvy
vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujĹcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Předmět plnění - cenová nabídka
qC

28 -11- 2018
V Plzni dne

,,,,,,,,, 2? i11 2ojý°
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PĚÚLOí-iA Č.... A k Č. j. -c/ů U4ĺ
~

PĹ'ík~AÁ=KRRR4=3 ?,'|Č,|
Počet listů: 5

Předmět plnění - cenová nabídka

Prosím o dodrženi požadovaného množství poptávaných kusů
poLC. druh počet ks cena /ks s DPH cena celkem s DPH

1. osvěžovač vzduchu ve spreji - min. 300 ml 200 21,78 4356
prostředek na ruční mytí nádobí- min. 0,9 l 1000 38,72 38720
pH/10%roztok -přibližně 7,8, hustota 1.0/cm3

2. neutrální pH, neobsahujÍcÍ fosfáty
vysoká rozpustnost a výborné odmašťovací a
mycí vlastnosti i ve studené vodě
prostředek na ruční myti nádobí- min. 5 l 80 175,45 14036 a'
šetrný k pokožce rukou

3. neutrální pH, neobsahujÍcÍ fosfáty
vysoká rozpustnost a výborné odmašťovací a
mycí vlastnosti i ve studené vodě
univerzální mycí a prostředek na podlahy a 700 35,09 24563

4. omyvatelné plochy, čístící a odmašt'ujÍcÍ s dlouho-
tmajÍcÍ intenzivni vůni, balení : min. 1 I
univerzální mycí prostředek na podlahy a 50 139,15 6957,5

5. omyvatelné plochy, ČÍStÍCĹ a odmašťující s dlouho-
trvajÍcÍ intenzivní vůní, koncentrát, baleni : min. 5 l

6, multifunkčnI čistící sprej proti prachu, antistatický 300 56,87 17061na všechny povrchy - balení: min. 250 ml
mazlavé mýdlo určené k mytí podlah, 30 185,13 5553,9

7. hygienických zařizenI a stěn před malováním "
balení: min. 9 kg
univerzální čistící prostředek v 300 37,51 11253
rozprašovači na všechny omyvatelné

8. plochy v koupelně a spáry, dokonale rozpouště-
jÍcÍskvrny od mýdla a vodního kamene



baleni: min. 500 ml
desinfekční čistič proti plísni s mech. rozpraš.,vy- 200 53,24 10648

9. šoce účinný,úč.látka: chlornan sodný (obsah akt.
chloru 50000-70000 mg/l), balení: min. 500 ml

10. =2'Í utěrka z mikrovlákna, 30x35 cm 700 12,1 8470

11. :8'='Ĺ utěrka z mikrovlákna, 50X60 cm 300 32,67 9801

tekutý písek určený pro široké použití, 200 19,36 3872

12. modré barvy, baleni: min. 600 mlrozpustný ve vodě,
pH 1% roztoku při 20 stupních C 8-10
universal prostředek na mytí oken a odstraňováni 200 31,46 6292

13. hmyzu s technologii Nano-Protect
baleni: min. 500 ml
kuchyňská houbička žlutá, profilovaná 1600 10,89 17424

14, s jednou abrazivní vrstvou
rozměry: 8X6X4,5 cm
balení: 5ks
stěrka na okna - min. 28 cm šířka lišty 200 38,72 7744

15. vyrobane z kvalitnIho plastu a stírací gumy
rukojeť zajišťujicí snadnou manipulaci s otvorem pro zavěšení
délka rukojeti: min. 14 cm
WC vůně - závěs 500 24,2 12100

16. odstraňujě vodní kámen, čIsti a osvěžuje.
balení min. 43g
hadr na podlahu pro profesionální 600 10,89 6534

17. použiti, oranžový, velikost 60X50 cm, netkaný,
význačujÍcÍ se vysokou savosti a životností.

18, koště průmyslové s násadou dřevěné - násada délka min. 130cm 70 54,45 3811,5
24x5 cm, násada bez závitu

19, vědro plastové na úklid 51 30 33,88 1016,4



20. vědro plastové na úklid 101 20 56,87 1137,4
WC kostky do pisoáru 14 164,56 2303,84

21. kostka čistí, desinfikuje, odstraňuje vodní kámen a dezodoruje
balení: min. 900g

22. gelové tablety do myčky nádobí, bez nutnosti rozbalování, 30 338,8 10164
účinné při min. 40"C, tekutá část obsahující oplachovač,
prášková část má funkci namáčení a obsahuje změkču-
jící sůl. S vůní citronu. Balení: min. 91ks/bal.

23. gelový čistič myčky s koncentrovaným 20 42,35 847
složením odstraňujÍcÍ vodní kámen a mastnotu, který
můžete umístit dnem vzhůru do spodního koše.
balení: min. 250ml

24. DEZINFEKCE ČISTIČ na kuchyně - rozprašovač 300 81,07 24321
na sporáky,trouby, grily, dřezy, nerezové plochy, pracovní desky,
ledničky, mikrovlnné trouby. Omyvatelný - kuchyňský nábytek
dezinfikuje a odmašťuje do hloubky. Šetrný k povrchům, biOlogicky
odbouratelný
odstraňuje nepříjemné pachy

Účinek: antibakteriální podle normy EN 13697 (5 min), fungicidní
podle normy EN 13697 (15 min) a
virucidní podle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a
chřipkovému viru Influenza A
baleni: min. 500 ml
suchá pěna na čištění koberců do průmyslových vysavačů,

25, potahových látek, 40 38,72 1548,8čalounění šamponováním,po zaschnutí odstraní- .
teľná vysavačem, baleni min. 500 ml
tekutý dezinfekční prostředek určený k dezin- 50 102,85 5142,5

26, fekci vody a povrchů,|ikvidujÍcÍ zárodky,bakterie,
řasy a viry (včetně HIV a HBV), účinná látka chlornan
sodný 47g/kg, balení: min. 5 l

l



mycí prostředek do průmyslové myčky nádobí 60 498,52 29911,2
alkaický prostředek pro myčky nádobí

27. umožňuje dávkování tekutého mycího prostředku
obsahuje látky umožňujÍcÍi mytí silně zašpiněného nádobí
balení: min. 131
oplachový prostředek pro průmyslové myčky nádobí 15 389,62 5844,3

28, kyselý tekutý oplachovací, leštící a sušící detergent
umožňuje dávkování oplachového prostředku
balení: min. 101
tekutý dezinfekční prostředek určený k dezin- 1500 24,2 36300

29, fekci vody a povrchů,|ikvjdujíci zárodky,bakterie,
řasy a viry (včetně HIV a HBV), účinná látka chlornan
sodný 47g/kgj balení: min. 11

30. úklidová souprava - lopatka a smetáček, bez lišty (Plast) 50 30,25 1512,5
WC prostředek (gel) , na vodní 500 27,83 13915
a močový kámen, s vysokým antibakteriálnIm

31. účinkem, určený na WC, umyvadla, obkladačky
se sníženou stékavostí, neabrazivní s vůní.
baleni min. 750 ml
sůl do myčky na nádobí 20 21,78 435,6

32. zabraňuje usazování vodního kamene
balení: min. 1kg

33, smeták s holi dřevěný - šířka min. 30cm, délka násady min.130cm 70 67,76 4743,2
34, lopata hliníková Široká cca. 345X350 s násadou min. 120 cm 40 163,35 6534
35. hůl ke smetáku - dřevěná min. 150cm 50 44,77 2238,5
36. koště rýžové 40x7cm dřevěné s holi min. 130cm 50 101,64 5082

zvon na čištěni výlevek 20 42,35 847 "
37. materiál: dřevo/guma

šířka : min.12 cm, výška: min. 30 cm
38. Pytle nezatahovaci min. polyetylenové 60L 8000 ks 1,60 12800
39. Pytle zatahovací polytylenové 60L 3000 ks 1,9 5700
40. Pytle nezatahovací min. mikrotenové 35L 500ks/role (200rolI) 200 12,1 2420
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41. plastové silnostěnné pytle 601 (lOOks) 100 10,89 1089
42. mikrotenové sáčky 5 kg 200 ks/role (5Oroli) 50 116,16 5808
43. solvina vhodná pro autoservisy 450 g 200 18,15 3630
44. ochranný krém na ruce 100 ml 200 29,04 5808
45. papírové pytle 1201 nosnost 50 kg 1000 15,73 15730
46. voně sítko do pisoáru 100 78,65 7865
47. Hygienické sáčky v (bal. 3Oks) 8+6 x 25cm 100 10,89 1089
48. dřevěné hrábě s dřevěnými zuby a násadou 10 100,43 1004,3
49. koště Cirokové - násada min. 14Ocm 20 67,76 1355,2
50. hadr na nádobí savý, 38x38cm, baleni: 3ks/bal. 1000 9,68 9680

V Plzni dne 22.11.2018 Cena celkem za poLC. laZ 50 bez DPH 361473,26

DPH 21% 75846,38

Cena celkem za poLC. laZ 50 s DPH 437019,64
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