
KUPNí SMLOUVA
Č. KRPE-63912/ČJ-2016-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
na základě rámcové smlouvy Č. j. MV-65473-58NZ-2014

(dále také "smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto
znění:

1. Kupující:
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:
(dále jen "kupující")

2. Prodávající:

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516,53048 Pardubice
plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem
72050250
CZ72050250
ČNB

Naděžda Dytrichová, odd. materiálně technického zabezpečení

název: FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
sídlo: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Kamilem Frantíkem, jednatelem
IČ: 25910027
DIČ: CZ25910027
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu:
kontaktní osoba: Ing. Lucie Frantíková
tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25222
(dále jen "prodávající")

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávající zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku
II. této smlouvy, do místa plnění podle čI. III. této smlouvy a kupující se zavazuje k převzetí zboží a
zaplacení kupní ceny v souladu s čI. IV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II. Předmět plnění smlouvy a jeho specifikace

1. Předmětem plnění této smlouvy k veřejné zakázce s názvem "Dodávka xerografického
papíru dle RS 2016 - 1." je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je
předmětem koupě, a to xerografický papír ve specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně
stanovené touto smlouvou (dále také "zboží"), včetně dopravy zboží do místa dodání, a
závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
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2. Technická specifikace zboží, jakost a provedení jsou dány Rámcovou smlouvou Č. j. MV-
65473-58NZ-2014 (dále jen "rámcová smlouva"). Xerografický papír musí splňovat technické
parametry uvedené v článku 5, v odst. 5.2. rámcové smlouvy.

3. Název a výrobce dodaného papíru musí být v souladu s Přílohou Č. 2 rámcové smlouvy.

4. Zboží bude dodáno ve specifikaci a množství dle Přílohy Kupní smlouvy Č. KRPE-63912/ČJ-
2016-1700VZ.

III. Místo, termín a způsob plnění
1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48

Pardubice (dále také" KŘP Pak").

2. Místo dodání: Sklad Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice
nad Metují.

3. Termín plnění: dodání zboží do 7 kalendářních dnů od uzavření této kupní smlouvy.

4. Dodávka zboží bude uskutečněna v souladu s touto smlouvou a rámcovou smlouvou v pracovní
den v době od 8,00 do 15,00 hodin.

5. Při dodávce zboží předloží prodávající kupujícímu dodací list, na němž obě smluvní strany
potvrdí, že zboží v dodávce odpovídá požadovanému množství a kvalitě. Tento dodací list pak
bude přílohou faktury.

IV. Kupní cena
1. Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího, v souladu s čI. 9 rámcové smlouvy

a v souladu s Přílohou Č. 3 rámcové smlouvy, která uvádí nejvýše přípustné jednotkové ceny
prodávajícího.

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na dodávku zboží včetně dopravy do místa
dodání ve sjednaném termínu dle čI. III. této smlouvy.

3. Konkrétní jednotkové ceny předmětu plnění této smlouvy i celková cena předmětu plnění jsou
uvedeny v Příloze Kupní smlouvy Č. KRPE-63912/ČJ-2016-1700VZ "Specifikace a rozpis cen
zboží".

4. Celková kupní cena za celý předmět plnění této smlouvy činí:

cena bez DPH 162587,05 Kč

DPH 21 % 34 143,28 Kč

cena včetně DPH 196 730,33 Kč

Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou.

5. Kupní cena může být změněna pouze na základě právních norem a předpisů, kterými je
poskytovatel povinen se v souvislosti se svou činností řídit, např. při změně daňových sazeb
(DPH).
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V. Nabytí vlastnického práva
1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu prodávajícím předáno po potvrzení

dodacího listu.

VI. Technické dodací podmínky
1. Technické dodací podmínky pro tuto smlouvu jsou stanoveny čI. 7 rámcové smlouvy.

VII. Platební podmínky
1. Platební podmínky pro tuto smlouvu jsou stanoveny čI. 10. rámcové smlouvy.

VIII. Vadné plnění, záruka za jakost, odstoupení od smlouvy
1. V případě vadného plnění a uplatnění záruky za jakost se budou smluvní strany řídit čI. 8.

rámcové smlouvy.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen
konkurz nebo řízení o vyrovnání, nebo v případě nedodržení ujednání dle čI. 8 rámcové
smlouvy dodavatelem.

IX. Sankce
1. V případě uplatnění sankcí budou smluvní strany postupovat v souladu s čI. 11. rámcové

smlouvy.

X. Komunikace smluvních stran, řešení sporů
1. Komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím elektronického tržiště Gemin a dle čI. 12.

rámcové smlouvy.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-Ii smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XI. Ostatní ujednání
1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,

očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní
smlouvě.
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5. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže
se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění
informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato kupní smlouva je uzavřená na základě rámcové smlouvy Č. j. MV-65473-58NZ-2014 a řídí

se právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru
smluv doručeno elektronicky.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou jim všechna ustanovení této smlouvy jasná a
srozumitelná a že smlouvu uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
prodávající a jeden kupující.

XIII. Přílohy
1. Příloha Kupní smlouvy Č. KRPE-63912/ČJ-2016-1700VZ "Specifikace a rozpis cen zboží" je

nedílnou součástí této smlouvy.

- 4 -OB- 2016
V Pardubicích dne . Ve Frýdku-Místku dne .... ~~ .. ~~~ ....

Kupu Pro

tel: 555 531 60':;,1<::': :::55 531 010
ic. 25>10027 C,':'';,~ J lCv_7
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