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KUPNÍ SMLOUVA
PPR-13473-6/ČJ-2019-990670
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,, občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami
kupní smlouva na základě rámcové dohody č. j. MV-56935-54/VZ-2017
(dále jen ,,rámcová dohoda") tohoto znění
Smluvní strany

1. prodávajIcF

ARCA s.r.o.

Sídlo:

Benešovská 207, Ládví 251 68 Kamenice

Zastoupen:
IČO:

03265480

DIČ:

CZ03265480

ID datové schránky:

cv2mh9d

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Moneta Money Bank a.s.
220225172/0600

Telefon:
Email:
Zapsán Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229401
(dále jen ,,prodávajícř')

2. Kupující:
SIdlo:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7

Zastoupen:

Příjemce faktury:

vedoucím odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení po|icejního prezidia
České republiky
Policejní prezidium ČR,
Správa logistického zabezpečeni,

IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
gs9ai55
Česká národní banka
5504881/0710

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
(dále jen ,,kupujícŕ')
(společně též ,,smluvní strany")
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ll.
Předmět plnění

1.

Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku s veškerým přís|ušenstvÍm,
specifikovaného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také
jako ,,předmět plněni" nebo ,,zboží"). Předmětem plnění je také úplné a bezvadné
provedení všech výrobních, dodávkových, montážních a instalačních prací
nezbytných pro řádné předání dodávek, včetně dopravy do místa plnění.

2.

Kupující se zavazuje řádně odevzdaný předmět plnění převzít a zaplatit
sjednanou cenu podle článku lV. této smlouvy.
Ill.
Technické podmínky

Předmět plnění musí odpovídat požadavkům stanoveným v této smlouvě a v ČI. 5
rámcové dohody.
IV.
Kupní cena
1.

Celková kupní cena za 23 ks nábytku specifikovaného v Příloze č. 1, je stanovena
ve výši:

Celková cena
bez DPH (KČ)

Sazba
DPH (%)

výše DPH
(KČ)

Celková cena
VC. DPH (KČ)

128 443,00

21%

26 973,03

155 416,03

Slovy: stopadesátpěttisÍcčtyřistašestnáct korun českých a tři haléře

2.

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to
včetně nákladů na dovoz a montáž v místech plnění.

3.

Rozpis jednotkových cen bez dph a s DPH za jednotlivé položky předmětu
plnění je uveden v Příloze č. 1.

4.

Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné měnit pouze v případě
změny zákonné sazby DPH.
V.
Doba a místo plnění

1.
2.

prodávajÍcÍ je povinen dodat předmět plnění do míst plnění do třiceti pěti (35)
kalendářních dní od účinnosti této smlouvy.
Množství a provedení je uvedeno v Příloze č. 1.

3.

Místa plnění jsou uvedena v Příloze č. 1
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VI.
Dodací podmínky

1.

Pověření zástupci kupujícího, oprávnění k převzetí předmětu plnění a podpisu
dodacích listů jsou pro jednotlivá místa plnění uvedeni v Příloze č. 1. Dodávka
předmětu plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech
pondělí až pátek v době od 08.00 do 15.00 hod. po předchozí telefonické
domluvě (nejméně 3 pracovní dny předem) s příslušným zástupcem kupujícího.

2.

O převzetí zboží budou prodávajichn vyhotoveny dodací listy vždy ve třech (3)
vyhotoveních, které budou podepsány pověřenými zástupci obou smluvních
stran. Dodací listy budou vyhotoveny zvlášť' dle jednotlivých dodávek předmětu
plnění do různých míst plnění. Prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení (jedno
vyhotoveni přiloží k faktuře) a kupující obdrží jedno (l) vyhotoveni přjs|ušného
dodacího listu. V dodacích listech musí být uvedena výrobní, případně sériová
čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením
dodacího listu kupujícím.
KupujÍcÍ nabývá vlastnictví k předmětu plnění jeho převzetím v místě plnění a
potvrzením dodacího listu.

3.

VIl.
Platební podmínky

1. Platba za všechny jednotlivé uskutečněné dodávky předmětu plnění bude
hrazena bezhotovostním platebním převodem na základě jedné faktury. Faktura
bude vystavena prodávajícím do čtrnácti (14) kalendářních dnů po řádném
předání a převzetí všech dňčích dodávek odpovědnými zástupci kupujÍcÍho dle
přílohy č. 1 této smlouvy. PřIlohou faktury budou zástupci obou smluvních stran
podepsané dodací listy potvrzujÍcÍ, že dodávky byly dodány kupujícímu
v požadovaném množství a kvalitě.
2.

Faktura musí obsahovat číslo jednací této kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody,
ke které se dodávka vztahuje a všechny údaje uvedené v ust. § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje
uvedené v ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura
obsahovat označení prodávajícího, kupujÍcÍho a příjemce faktury policejní
prezidium ČR, OMTZ OMM SLZ PP ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5,
kontaktní osoba:
Faktura bude vyhotovena ve dvou
výtiscích (l originál + 1 kopie).

3. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení kupujícknu na adresu příjemce faktury:
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P. O. BOX 6
150 05 Praha 5
Kontaktní osoba:
4. Označení kupujícího pro fakturaci: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,170 34
Praha 7.
5. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

PCR99ETRpo41769793

6. U faktury - daňových dokladů doručených příjemci faktury po 7. prosinci daného
roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku se splatnost stanoví na šedesát (60)
kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu příjemce faktury.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícknu
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené rámcovou
dohodou, touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není
doložena originály, nebo alespoň kopiemi, potvrzených dodacích listů, obsahuje
jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. ProdávajIcí
je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit, doplnit nebo vyhotovit fakturu
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené, doplněné
nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
8. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajÍcÍmu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.
VIII.
Vady
1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické
parametry) dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v
rámcové dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je
povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávajÍcÍ povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady
plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje tato
smlouva. KupujÍcÍ je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn
odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného
druhu zboží, než určuje tato smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně
kupující písemně oznámí prodávajícknu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí
dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do sedmi (7) kalendářních
dnů od oznámení reklamace. prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním
náhradního plněni v množství a jakosti dle této kupní smlouvy. Obdobně
postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupujÍcÍ svého práva na odstoupení
od smlouvy podle odst. 3 tohoto článku.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za
škodu.
IX.
Záruční podmínky
Na zboží je poskytnuta prodávajÍcÍm záruka na jakost, která zaručuje, že zboží
bude odpovídat technické specifikaci stanovené rámcovou dohodou a touto
smlouvou a bude prosté právních vad. prodávající poskytuje na zboží záruku
v délce minimálně třicet šest (36) měsíců od řádného převzetí zboží.
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X.
Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícIm úrok z prodlení za nedodržení
termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez
dph za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajíchn smluvní pokutu za nedodržení
termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny
nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.
Minimální výše sankce je 1000,- KČ. výše sankce není omezena.
3. KupujÍcÍ je oprávněn požadovat na prodávajÍcÍm smluvní pokutu za nedodržení
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 %
z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den
prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- KČ za den. výše sankce není
omezena.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od
data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení
oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody ve výši převyšující smluvní pokutu sjednanou pro příslušné porušení.
XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušeni této smlouvy, které zakládá právo smluvních stran na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména prodlení prodávajÍcÍho s dodáním
zboží ve sjednané lhůtě, nebo maximálně v dodatečné lO-ti denní lhůtě.
XII.
Řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
3.

Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před
obecnými soudy v České republice.
XIII.
Závěrečná ustanovení

1, Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s rámcovou dohodou, a to i v těch
ustanoveních, které nejsou v této smlouvě konkrétně uvedena.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se
stanou nedílnou součástí této smlouvy.
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4.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své v|astnoručni
podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1
kupující.
6.

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka a specifikace
předmětu a podmínek plnění:

V Praze dne .........

vedoucí odboru movitého majetku

Správa logistického zabezpečení PP ČR

V Kamenici dne

jednatelé ARCA s.r.o.

Příloha č. 1 k Č. j.: PPR-l3473/Čj-2019-990670

Příloha Č. 1

Cenová nabídka a specifikace předmětu a míst plnění
JMÉNO UCHAZEČE: ARCA s.r.o.

Poř. č.

.
..
Nazev
zbozi

Poř. č. RD

cena
za kus
KČ bez
DPHv

cena
za kus
v
KČ
včetně
DPH

.
Počet
kusu.

celkem
DPH bez

celkem
včetně
DPH

Ředitelství služby cizinecké policie, ICP na mez. letišti Karlovy Vary, K letišti 132, Olšová Vrata; kontaktní osoba:
1

4

Kovová skříň na spisy dvoudvéřová, 4 police, (š/h/v) 100x45x180 cm

2
8
výsuvný šuplík- přislušenstď ke kovové Skříni na spisy a Regálu na spisy
Ředitelství služby cizinecké policie, lCP na mez. letišti Praha - Ruzyně, Aviatická 16, Paha 6; kontaktní osoba:
3
11
Kovová skříň na osobní věci, 10 schránek (š/h/v) 100x45x105 cm, 2x5 schránek
Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení mobilní jednotky Praha, Aviatická 16, Praha 6; kontaktní osoba:
4

16

Regál policový - základní, (š/h/v) 100X40X200 cm, 6 polic, nosnost police 250 kg

7 570,00 KČ

9 159,70 Kč

2

15 140,00 KČ

18 319,40 KČ

821,00 KČ

993,41 KČ

1

821,00 KČ

993,41 KČ

6 290,00 KČ

7 610,90 KČ

11

69 190,00 KČ

83 719,90 KČ

2 000,00 KČ

2 420,00 KČ

4

8 000,00 KČ

9 680,00 KČ

Ředitelství služby cizinecké policie, ZZC Bělá Jezová, Bělá p. Bezdězem - jezová; kontaktní osoba:
5

20

Dílenský stůl s nastavitelnou výškou (š/h/v), 120x70x83-107 cm

5 379,00 kč

6 508,59 kč

1

5 379,00 kč

6 508,59 kč

6

22

Dílenská skříň (š/h/v) 100x70x200 cm, dvoudveřová, 4 police

9 763,00 KČ

11 813,23 KČ

1

9 763,00 KČ

11813,23 KČ

7 570,00 KČ

9 159,70 Kč

1

7 570,00 Kč

9 159,70 KČ

6 290,00 KČ

7 610,90 KČ

2

12 580,00 KČ

15 221,80 KČ

NCOZ 3042-Areál PČR, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 - Zbraslav; kontaktní osoba
7
4
Kovová skříň na spisy dvoudvéřová, 4 police, (š/h/v) 100x45x180 cm
Pyrotechnická služba PČR, Oddělení pyrotechnického výjezdu Praha, Bubenečská 20, Praha 7; kontaktní osoba:
8

11

Kovová skříň na osobní věci, 10 schránek (š/h/v) 100x45x105 cm, 2X5 schránek

V Kamenici

Cena celkem včetně DPH:

155 416,03 KČ

Cena celkem bez DPH:

128 443,00 KČ

