
Kupní smlouva
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

I,
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lamiova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
Zastoupená náměstkeni ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku
IČO: 75151511
Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu:
(dále jen ,,kupující")

a

Název: GEMOS CZ, spol. s r.o.
se sídlem: B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice
Oprávněná osoba k uzavření smlouvy: technický ředitel, na základě plné moci
ze dne 20. ledna 2019
IČO: 250 65 238
DIČ: CZ25065238
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedellým Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46588
(dále jen ,,prodávající")

II.
Předmět smlouvy

III.
Doba plnění

l. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od
zaslání písemné výzvy kupujícím na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v článku I.,
této smlouvy.
2. Zboží dodané před výzvou k plnění kupující nepřevezme a náklady s neusklltečněnoll
dodávkou jdou k tíži prodávajícího.
3. Prodávající je povinen nejpozději 48 hod. před uskutečněním dodávky inforrnovat
(telefonicky nebo emailem) odpovědného pracovníka kupujícího
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IV.
Místo plnění

Místem plnění je areál Krajského ředitelství policie jčk, Plavská 2, České Budějovice.

V.
Specifikace a kupní cena

l. Specifikace zboží:

1.1 Obchodní název zboží: S
Počet souprav: 5

1.2 Jednotková cena soupravy
Ch r

Cena bez DPH 115 702,40 KČ
DPH 21% 24 297,50 Kč
Cena včetně DPH 139 999,90 KČ

1.3 Celková nabídková cena za 5 souprav
mCena celkem bez DPH 578 512,00 KČ

DPH 21% 121 487,52 Kč
Cena celkem včetně DPH 700 000,00 KČ
Slovy: sedmsettisíckorunčeských

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží.
3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Překročení nebo změna celkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu
realizace plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané liodnoty. V takovém případě bude
celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku
zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky

l. Úhrada celkové kupní ceny zboží bude provedena jednou fakturou a to do 14 kalendářních
dnů od obdržení faktury, předané společně s dodávkou zboží ve dvojím vyhotovení na adrese
uvedené v článku IV., této smlouvy.
2. Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor technické
ochrany, Lamiova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Každá faktura musí obsahovat identifikaci veřejné zakázky:
,
Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je kupující
oprávněn ji vrátit prodávajícíniu, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její
splatností.
3. Kupující souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do
datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen:
,,Faktura pro OTO".

4. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s OZ.
5, Kupující může faktllrll do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
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nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními této smlouvy,
0 nesprávné náležitosti,
0 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.

6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktura se považuje za proplacenou okalnžiken] odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

VII.
Odpovědnost za vady

l. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými nonnaini
vyžadováno pro toto zboží.
2. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklainovat u
prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně
odstranit.
3. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

VIII.
VŠeobecné dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat nové originální a nepoškozené zboží.
2. Dnem předání zboží prodávajícím - tj. dnem podpisu dodacího listu odpovědnou osobou
kupujícího se vlastníkem zboží stává Česká republika, když příslušné k hospodaření je
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

l. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícíinu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny
nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení při nesplnění dodací lhůty podle ČI. III
odst. l smlouvy.
2. Při prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícíinu zákonný úrok
z neuhrazené částky.
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a úrok z prodlení je 30 dnů od obdržení výzvy druhé
smluvní straně k zaplacení.

X.
Platnost a účinnost

Smlouva nabývá platnosti dneni jejího podpisu oběma slnluvnílni stranami a je účinná dnem
zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění
v registru smluv je kupující,

XI.
SpoleČná a závěrečná ustanovení

l. Vzájemné vztahy sniluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlollvě,
se řídí příslušnými ustanovenínii občanského zákoníku.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody,
kterou vůči prodávajícíniu uplatňuje.
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3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje prodlení prodávajícího s dodáním zboží o
více než 7 kalendářních dnů.
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž 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.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení
s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. 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 před
příslušnými soudy.
9. prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
11. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
12. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
jeden (l) obdrž kupující a jeden (l) prodávající.

v Českých Budějovicích

13 -02- 2019
Dne'

V Čelákovicích

kupující
plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

GEMOS CZ spol. ' "°· |GEMOS CZDne:. Bi7 mmw,.,,,,,
190 15 Peha 9- Sata//ce
Czech Ropub/ic

iC 25065 tel.: +420 602 248 442

Michal Sedlák
technický ředitel

GEMOS C , spol. S l'.O.
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