
Kupní smlouva
č. KRPE-56160/ČJ-2016-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také "smlouva")

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

I. SMLUVNí STRANY

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516,53048 Pardubice
Ing. Milanem Markem, vedoucím odd. materiálně technického zabezpečení
72050250
CZ72050250
ČNB

Naděžda Dytrichová, odd. materiálně technického zabezpečení,
, e-mail:

Prodávající:
název: SVITAP J. H. J. spol. s r.o.
sídlo: Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy
zastoupený: Ing. Janem Heřmanským, jednatelem společnosti
IČ: 46509755
DIČ: CZ46509755
bankovní spojení: KB Svitavy
číslo účtu:
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Malý
tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327
(dále jen "prodávající")

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

II. PŘEDMĚT PLNĚNí SMLOUVY

Předmětem plnění této kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem ""Dodávky obědů pro ÚO
Svitavy 2016 - 2017"" je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem
koupě, 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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V případě této smlouvy se jedná o dodávky obědů pro příslušníky a zaměstnance Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje - Územního odboru Svitavy (dále také "ÚO Svitavy") včetně
dopravy do stravovacích prostor ÚO Svitavy za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA A MíSTO PLNĚNí

Doba plnění
Datum zahájení plnění: 1. září 2016
Datum ukončení plnění: 31. srpna 2017

Místo plnění
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice

Místo dodání (postupné dodávky)
Stravovací prostory v objektu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Svitavy, Purkyňova 2, 56802 Svitavy

IV. ROZSAH A PODMíNKY PLNĚNí

Rozsah a podmínky plnění

Předpokládaný počet odebraných obědů za dobu plnění této smlouvy je 5000. Vzhledem k tomu,
že se jedná o předpokládané množství obědů, vyhrazuje si kupující právo počet obědů v uvedené
výši neodebrat.

Předmět smlouvy bude plněn postupně, vždy v pracovní dny (pondělí až pátek), v průběhu
sjed nané -deey -pIAěnh-v-poětech-d le-objed ná nl-strávn Ikú.

Prodávající je povinen dodržovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví Č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění.

Prodávající odpovídá za kvalitativní a hygienickou úroveň plnění v rozsahu daném obecně
závaznými předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy.

Prodávající zajistí na své náklady přípravu obědů a jejich dovoz do místa dodání, tj. do
stravovacích prostor kupujícího, v odpovídající teplotě, ve vlastních gastronádobách a nerezových
hrncích, termoportech, atd., přičemž bude používat k přepravě hotových jídel pouze předepsané a
vyhovující nádoby a obaly.

Skladba obědů
Obědy musí být složeny z polévky, hlavního jídla (včetně oblohy, např. zelenina) a nápoje,
s možností výběru minimálně ze tří druhů jídel. Ve výběru ze tří a více druhů jídel musí být
zahrnuta možnost výběru jídla odlehčeného, např. zeleninový salát, těstovinový salát včetně
pečiva nebo možnost výběru jídla bezmasého.
Jídla budou připravována podle receptur ve skladbě obvyklé s tím, že k jídlům, kde je to vhodné,
bude podávána zelenina (sterilovaná nebo čerstvá), zeleninový salát nebo kompot, toto bude
uvedeno na jídelním lístku.

Doba dovozu a výdej obědů
Prodávající je povinen dovážet obědy do stravovacích prostor ÚO Svitavy v pracovní dny od
pondělí do pátku vždy v rozmezí mezi 10:00 - 10:30 hodin.
Výdej obědů bude provádět kupující vlastními kapacitami na svůj náklad ve výdejní době 11:00-
13:00 hodin.
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Jídelní lístek, objednávání - odhlašování obědů
Prodávající je povinen předkládat jídelní lístek na celý týden minimálně 7 dní předem. Prodávající
je oprávněn provést případnou změnu vydaného jídelního lístku, o této změně budou strávníci
informování nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne před dnem, kdy má být změněné jídlo
podáváno.
Objednávání a odhlašování obědů bude prováděno strávníky nejpozději do 13:00 hodin
předcházejícího dne. Neodhlášené a neodebrané obědy bude prodávající fakturovat v plném
rozsahu.

Množství vybraných potravin
Prodávající je povinen dodržet minimální gramáž, objem a počty vybraných druhů potravin při
realizaci předmětu plnění.

Gramáže masa v syrovém stavu

Druh masa Gramáž
Vepřová kýta 100 g
Vepřová plec 120 g

Vepřová pečeně 120 g
Hovězí roštěná 100 g
Hovězí přední 120 g
Kuřecí s kostí 220 g

Kuřecí bez kosti 120 g
Rybí filé 150 g

Druhy příloh po tepelné úpravě

Druh přílohy nebo potraviny Gramáž
Brambory vařené nové 250 g

Brambory vařené 300 g
Bramborová kaše 300 g
Bramborový salát 300 g

Rýže 250 g
Těstoviny 250 g

Knedlíky houskové/bramborové 5 plátků/6 plátků
Luštěniny 300 g

Rizoto 350 g
Zelí hlávkové, zelí kvsané 175 g

Kapusta, špenát, mrkev, apod. - dušené 200 g
Květák smažený 200 g

Smažený sýr 120 g
Polévka 3,0 dl

Šťáva k masu 1,5 dl
Omáčka 2,0 dl
Nápoj 2,0 dl

Salát, moučník, ovoce, kompot 100 g

V.KUPNíCENA
Cena sjednaná touto smlouvou vychází z nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení
na tuto veřejnou zakázku, je považována za cenu nejvýše přípustnou a je pro obě smluvní strany
závazná.
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DPH 15% a vyčíslení DPH za 1 oběd 6,91 Kč

Tuto cenu lze měnit pouze v souvislosti se změnou sazby DPH, případně jinou legislativní změnou
ovlivňující cenu a to pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

Cena za jeden oběd včetně DPH zahrnuje veškeré náklady potřebné k přípravě jednoho oběda,
včetně dopravy do místa plnění, zajištění a použití obvyklých nádob a obalů, za dodržení platných
hygienických norem, případně jiných norem, s touto činností souvisejících.

Celková cena za jeden oběd činí:

cena za 1 oběd bez DPH 46,09 Kč

cena za 1 oběd včetně DPH 53,00 Kč

Prodávající se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu
předmětu plnění mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.

VI. PLATEBNí PODMíNKY

Prodávající bude fakturovat jedenkrát měsíčně v korunách českých za celkový počet odebraných
obědů v příslušném měsíci.

Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a
číslo této smlouvy KRPE-56160/ČJ-2016-1700VZ.

Splatnost faktur- je 21 kalendářních dnů od data jejich doručení kupujícímu. Kupující není v
prodlení, uhradí-Ii fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti.

Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti,
nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh plnění než je dohodnutý ve smlouvě. Doba
splatnosti nově vystavené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za proplacenou
okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv formy zálohových plateb.

Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění
vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII. SANKČNí UJEDNÁNí

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti
faktury ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
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Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé
porušení podmínek uzavřených v této smlouvě a provedení nápravy.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody v plné výši.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění.

IX. ODSTOUPENí OD SMLOUVY

Poruší-Ii smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) opakované nedodržení sjednané doby dovozu obědů prodávajícím v průběhu smluvního
období,

b) neproplacení faktury kupujícím ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
c) nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků prodávajícím,
d) nedodržování hygienických předpisů prodávajícím.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízení proti prodávajícímu.

X. ŘEŠENí SPORŮ
V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění.

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

XI. DOBA PLATNOSTI A ZÁNIK SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem 1. září 2016.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. srpna 2017.

Smlouva zaniká před uplynutím výše uvedené doby:
písemnou dohodou obou smluvních stran,
po uplynutí výpovědní lhůty, v případě že smlouva byla vypovězena kteroukoliv ze
smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta je sjednána v délce dvou měsíců a začíná
běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,
písemným odstoupením od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
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XII. OSTATNí UJEDNÁNí

Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, očíslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

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.

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

Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní smlouvě.

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.

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

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

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

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

Kupující Prodávající
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