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' KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPP-51582-9/ČJ-2019-0300VZ-VZ

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

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika
SIdlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,kupuj"/c/")

a

Společnost:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
751 51 529
CZ75151529
5ixai69
ČNB Plzeň

plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28,
Plzeň

W.T.A. service s. r. o.
Družby 1014/19, Plzeň 312 00
263 90 957
CZ26390957
i25b9am

Jiří Šneberk, MBA
Družby 1014/19, Plzeň 312 00
Jiří Šneberk, MBA

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17348.

(dále jen ,,prodávaj/cl")
(dále společně jen ,,smluvní strany")
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Článek Il.
Předmět smlouvy

\
"\,

1.

2.

3.

Touto' smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujichnu předmět koupě, specifikovaný v ČI. III. smlouvy a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

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

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne
15. dubna 2019

Článek III.
Specifikace předmětu koupě

1.

2.

3.

4.

Předmětem koupě dle této smlouvy je nákup neprořezových rukavic (dále jen
zboží) v celkové ceně nepřesahujÍcÍ 413 223,- Kč bez DPH, 500 000,- Kč vC. DPH,
druhu a vlastností dle PřIlohy č. 1 - Předmět plněni - cenová nabídka, Počet kusů
uvedený v příloze č. 1 bude upřesněn na základě nabídnuté ceny.

Smluvní strany se dohodly, že kupujícI upraví přílohu č. 1 - Předmět plněni - cenová
nabídka na požadované počty a konkrétní velikosti do 5 dnů od odesláni oznámeni
o výběru dodavatele. Takto upravená příloha se stává nedílnou součásti této
smlouvy.

Součástí dodávky je povinnost dodat kupujícímu veškerou souvisejĹcÍ dokumentaci,
certifikáty, návody či jiné obdobné listiny potřebné k převzetí a řádnému uživání věci,
vše v originálním vyhotoveni a v českém jazyce.

prodávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že jim dodávané zboží je schváleno k používáni na
území České republiky.

Článek lV.
Doba a místo plnění, předáni zboží

1.

2.

3.

4.

Prodávající je povinen dodat zboží do místa plněni najednou, a to kterýkoliv pracovni
den v termínu nejpozději do 30 dnů od zveřejněni kupní smlouvy v registru smluv.

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

prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujícího o terminu dodáni zboží nejméně dva
(2) pracovní dny předem. Kontaktní osoba:

K převzetí zboží a podpisu dodacího listu je oprávněn
kterýkoliv z pověřených pracovníků kupujícího:

KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
kupujÍcÍ důvody odmítnuti převzetí zboží písemně prodávajicknu sdělí, a to nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předání zboží. V takovém případě
nepřechází na kupujĹcÍho nebezpečí škody na věci a prodávajÍcÍ je povinen znovu
dodat kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové
předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.
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Článek V.
. "VÍastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

l'

. 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
přebývající (kupujichn neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
smlouvy. l pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývajÍcÍ zboží
i nadále vlastnictvím prodávajÍcÍho a bude mu kupujicim na jeho náklady vráceno.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena dodávaného zboží:

Celková cena za předmět plnění bez DPH:
DPH 21%:
Cena za předmět plnění včetně DPH:

413 220,50 Kč
86 776,31 Kč

499 996,81 Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých
osmdesát jedna haléřů.

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

Cena bude kupujíchn zaplacena na základě faktury vystavené prodávajíchn po
převzetí zboží kupujicim. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajíchn musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo smlouvy,
vyčisleni zvlášť' ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH
a musí být doručena nejpozději do 7 dnů od dodání zboží.

Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujÍcÍho.

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

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

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

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny
na bankovní účet prodávajicího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady
zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží
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9.

10.

11.

uhradit cenu zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Kupující nebude poskytovat prodávajichnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.

Kupujíci 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 doručení náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajÍcÍm), bude
příjemcem zdanitelného plněni (kupujIcM) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupujícI 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 VII.
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 kupujícím či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a)
b)

o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2.

3.

4.

prodávajÍcÍ je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny
osoby, které se budou podílet na dodáni zboží kupujIcímu dle této smlouvy,

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

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1.

2.

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

V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen
zaplatit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý, byt' započatý,
kalendářní den prodlení.
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3.

4.

5.

6.

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

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatněni.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlenI není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajiciho
řádně dodat zboží.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícIho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a)
b)

prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů;
postup prodávajÍcÍho při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.

7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a)

b)

')

vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
insolvenční návrh na prodávajícího byl zam Itnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řÍzení;
prodávající vstoupí do likvidace.

8.

9.

Prodávajíci je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

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.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodrženi

1.

2.

3.

4.

ProdávajÍcÍ ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců.

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

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

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.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

prodávajÍcÍ je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednimu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnhni orgány.

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 výkonu finanční kontroly.

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

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

Kontaktní osoby či pověření pracovnici kupujÍcÍho, uvedeni v textu této smlouvy, jsou
oprávněni k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni
či zmocněni ke sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

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

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech osmi stránkových stejnopisech (7 stran smlouvy
a 1 list přílohy), z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 Předmět plnění - cenová nabídka
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Za kupujÍcÍho:

V Plzni dne

plk. I
náměstek tvI

policie Plze iku

Za prodávajÍcĹho:

V Plzni dn, g, l" Z""-1 ;S'

Jiří Šneberk, MBA
jednatel W.T.A. service s. r. o.
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příloha č. 1 k č. j.: KRPP-51582-9/ČJ-2019-0300VZ-.

Předmět plněni - cenová nabídka

. .. . předpokládaný početNazev materialu Specifikace MJ . . . cena za ks bez DPH
odebraných paru

Na dlaňové části měkká kozí kůže. uvnitř rukavice v dlaňové části a úchopové části
prstů ochranná podšívka z kevlaru, kolem zadní části ruky a palce prodyšná
polyesterová tkanina regu|ujÍcÍ klima uvnitř rukavice. Horní část manžety vyrobena zNeprorezove materiálu AirMesh V oblasti zapěsti pásek se suchým zipem SpeciálnI dotyková plocha ks 550 751,31

rukavice na palcích a ukazováčcích pro možnost ovládáni dotykové obrazovky Splňuj'cí normu

EN388, odolné proti oděru min. v kategorii 2, proti pořezu min. v kategorii 2, proti
propíchnutÍ min. v kategorii 2, pevnost při odtrhávání v kategorii 3.

Nabídková cena celkem bez DPH 413 220,50 Kč

Nabídková cena celkem vC. DPH 499 996,81 Kč

* vyplňte cenu pouze do žlutého sloupce, ostatní budou dopočítány automaticky

Předpokládaný odběr párů vychází z předpokládané hodnoty rukavic a celkové ceny,
kterou chce zadavatel na nákup vynaložit. Dodavatel při podáni své nabídky bere na vědomi, že celkový
počet kusů může být větší, stejný, nebo menši. celkový počet odebraných kusů a celková cena bude
tedy v uzavírané smlouvě upravena, dle níže uvedených podmínek:

Celkový počet odebraných párů rukavic bude oznámen dodavateli, který podá nejvýhodnější nabídku
nejpozději do 5 dnů od odesláni oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel si na veřejnou zakázku vyhradil částku 413 223,00 KČ bez dph, výsledný počet kusů
a celková cena budou tedy dopočítány dle nabídnuté jednotkové ceny

Tabulka velikosti
Velikost Počet párů

M 120
L 330

XL 100
XXL l

Poznámka:
Místo dodání:

Uvedená cena zboží zahrnuje veškeré náklady vC. Dopravy balného a je cenou konečnou.
Sklady PČR, Kozolupy 120, Kozolupy 330 32


