
Č. j.: PA-663-5/ČJ-2019-821011

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,smlouva")

mezi

Česká republika - policejní akademie České republiky v Praze
Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
lČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
Zastoupená: Mgr. Be. Karlem Vokurkou, kvestorem
Bankovní spojeni: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 2100881/0710
pověřený pracovník za veřejné zakázky: Mgr. Kateřina Mazánková

Telefon:
E-mail:

pověřený pracovník za převzetí předmětu plnění: Martina Roučová
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,kupujlcl')

a

Jan Koška
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Zapsán u Obecního Ž.

(dále jen ,,prodávajlc/'3

Lovosická 1350/20, 405 02 Děčín 6
64005631

Jan Koška - majitel firmy
Československá obchodní banka a.s.

Jan Koška

Ú v Děčíně 20, 09. 1995.
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Č. j.: PA-663-5/ČJ-2019-821011

Článek l.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 5 ks mobilních klimatizačních jednotek
(včetně dopravy), která je blíže specifikována v Národním elektronickém nástroji
NEN, ve veřejné zakázce s názvem ,,Nákup mobilních klimatizačních jednotek"
pod systémovým číslem N006/19N00012059, a v příloze číslo 1 této smlouvy
,,Specifikace předmětu plněni" (dále jako ,,předmět plněni"). Dodáni předmětu
plnění zahrnuje úplnou a bezvadnou dodávku, včetně dopravy do místa plnění na
místo určeni.

2. KupujÍcÍ se zavazuje předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou cenu
podle Článku ||. odst. 1 této smlouvy.

Článek ll.
Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět plněni je stanovena ve výši:

CENA 45.440,00 KČ bez DPH

DPH 21 % 9.542,40 Kč

CELKEM 54.982,40 KČ včetně DPH

Slovy: padesátčtyřitisicdevětsetosmdesátdva korunčeských a
čtyřicet haléřů.

2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou), zahrnujÍcÍ cenu
za dopravu do místa plněni na místo určeni, včetně dalších nákladů souvisejÍcÍch
s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Kupní cenu lze
měnit pouze v případě změny zákonné sazby DPH nebo změny povinné osoby k
dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek Ill.
Doba a místo plnění, dodací podmínky

1. Místo plnění: sídlo kupujÍcÍho - Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.

2. Termin plnění: ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat kompletní předmět plněni
kupujichnu nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
včetně dodacího listu a daňového dokladu (dále jen ,,faktury").

3. Dodáni předmětu plnění bude provedeno v pracovni den zpravidla v době
od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín dodání předmětu plněni oznámi prodávajĹcÍ
min. 2 pracovni dny předem pověřenému pracovníkovi za převzetí předmětu plněni.

4. Dodávka předmětu plněni bude považována za dodanou jejím převzetím kupujIcim
a podpisem dodacího listu a faktury zástupci obou smluvních stran v místě plněni.
Jedno vyhotoveni písemných záznamů zůstane kupujichnu a druhé vyhotoveni
bude předáno podávajÍcÍmu.
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5. Odpovědným zaměstnancem za plněni této smlouvy resp. předání a převzetí
předmětu plnění je na straně kupujÍcÍho: pověřený pracovník za převzetí předmětu
plnění uvedený v záhlavítéto kupní smlouvy, nebo jím pověřený zaměstnanec a na
straně prodávajicího: jméno a příjmení, tel.: e-mail:

6. KupujIcí nabývá vlastnická práva k předmětu plněni, jakmile je mu předáno
v kompletním rozsahu podle Článku l. odst. 1 této smlouvy a po splnění podmínek
dodání uvedených v Článku Ill. odst. 3 této smlouvy.

Článek lV.
Platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou kompletnľ dodávku předmětu plnění bude provedena
bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajíchn
a dodané kupujíchnu, a to do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu plněni
podle Článku Ill. odst. 3 této smlouvy. PřIlohou faktury bude zástupci obou stran
podepsaný dodací list potvrzujÍcÍ, že předmět plnění byl dodán kupujícňmu
v požadovaném množství a kvalitě.

2. Faktura vystavená prodávajichn musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy a dále vyčis|enÍ zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu
předmětu plněni včetně DPH.

3. V případě přenesené daňové povinnosti (osobou povinnou k dani ve smyslu
ustanoveni § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, je kupujÍcÍ) vystaví prodávajÍcÍ fakturu pouze
na cenu bez DPH. prodávajÍcÍ tuto skutečnost vyznačí na faktuře.

4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícknu na adresu: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.

5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z účtu kupujÍcĹho ve prospěch účtu prodávajIciho.

6. Kupujicim je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajicímu
bez zaplaceni takovou fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené
touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií
potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh předmětu
plněni než dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně,
a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávajici je povinen v případě oprávněného
vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v původní
délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené
faktury kupujÍcÍmu.

7. Platba bude realizována v KČ na základě předložené faktury.

8. Zálohové platby kupujÍcÍ neposkytuje.
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Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a další podmínky smlouvy

1. prodávajÍcÍ se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v jakosti a v rozsahu
odpovjdajÍcÍm požadavku kupujÍcĹho, množství, druhu, ve sjednaném termínu
a ve sjednaném místě plněni a při dodrženi podmínek v této smlouvě. KupujÍcÍ
je povinen řádně dodaný předmět plněni převzít a zaplatit kupní cenu.

2. ProdávajIci odpovídá za vady, které má předmět plněni v době jeho předáni
kupujichnu i za vady, které se vyskytnou v níže uvedené záruční době. Za vady
plněni se považuje i dodání jiného druhu předmětu plněni. Kupujici je povinen
reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištěni. prodávajÍcÍ odpovídá za škodu
způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním
řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Vadou se rozumí porušení povinnosti dle ČI. V. odst. 1 smlouvy jakož i odchylka
v parametrech s technickými normami a právními předpisy.

4. Má-li předmět plnění vady a způsobuje-li toto vadné plněni porušení smlouvy
podstatným způsobem má kupujIcí právo:

a) na odstraněni vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějÍcÍ věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

C) na odstoupeni od smlouvy.

5. Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které kupujici zjisti
až po převzetí dodávky, je prodávajÍcÍ povinen odstranit nejpozději do 7
kalendářních dnů od oznámení reklamace. ProdávajicI odstraní vady bezúplatně
dodáním náhradního předmětu plněni v požadovaném množství a jakosti dle této
smlouvy. Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i v případě, nevyužije-li kupujÍcÍ svého
práva na odstoupení od této smlouvy podle ČI. V. odst. 4 této smlouvy.

6. Na dodávku je prodávajÍcÍm poskytnuta záruka za jakost, která zaručuje, že
předmět plnění bude odpovídat požadované technické specifikaci a bude prosté
vad po dobu 2 let. Doba záruky počíná běžet ode dne dodávky předmětu plněni
podle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy. Záruka se nevztahuje na opotřebení předmětu
plněni běžným použÍvánjm, na vady vzniklé neodborným uživánhn předmětu
plnění, na vady způsobné mechanickým poškozením a na poškození způsobené
přirodnimi silami či jinými vnějšími vlivy.

7. V případě výskytu vady v záruční době má kupujIci právo požadovat a prodávajÍcÍ
povinnost bezplatně vady odstranit.

8. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že reklamaci uplatni bez zbytečného odkladu po jejím
zjištěni písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného
zástupce kupujíciho, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým
způsobem se vada projevuje.

9. ProdávajÍcÍ se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co
nejkratší technicky možné lhůtě od uplatněni oprávněné reklamace kupujÍcÍho,
nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne doručeni reklamace prodávajicímu.
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10. Není-li výše stanoveno jinak, použiji se při stanoveni práv a povinností z
odpovědnosti za vady příslušná ustanoveni OZ.

Článek VI.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupeni od smlouvy

1. Nedodá-li prodávajÍcÍ předmět plnění v terminu plněni, zaplatí kupujicimu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den
prodlení od marného uplynutI lhůty uvedené v ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy až do
řádného dodání předmětu plněni.

2. KupujÍcÍ je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-kč za každý den
prodlení s odstraňováním vady (viz ČI. V. odst. 9.) a to za každou zvlášť'
uplatněnou vadu.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody.

4. Nezaplati4i kupujÍcÍ kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajicknu úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i
započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne
jejich písemného uplatněnI.

6. KupujÍcÍ je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) prodávajici je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,

b) prodávajÍcÍ neodstraní vady ve stanovené lhůtě,

c) jestliže bylo vůči prodávajicimu vydáno pravomocné rozhodnuti o úpadku
insolvenčniho soudu.

7. prodávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude s
úhradou kupní ceny v prodlení vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dnů.

8. Odstoupeni od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupujÍcÍ strany
formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní
straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat,
má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání
tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručeni oznámeni druhé smluvní straně.

Článek VIl.
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 řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízeni.
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4. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád) se strany této smlouvy
dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této smlouvy
bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním
stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je v prvním
stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 4.

Článek Vlll.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní
strany řídi OZ.

3. Doručovacími adresami pro poštovni zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo,
povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuálni
adresy. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí
posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného
dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předáni zásilky k přepravě
poskytovateli poštovních služeb.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o
registru smluv. Zveřejnění provede pdicejní akademie České republiky v Praze
(kupujÍcÍ).

6. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem odporujichn § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny
pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu
a s tímto obsahem souhlasI, což niže stvrzují jejich oprávněni zástupci svými
vlastnoručnhni podpisy a otisky razítek.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou niže uvedené přílohy:

Příloha č. l: cenová nabídka
česke

" '""""" 27 "05" í

1(1

Mgr. Be. Kare Vokurka
kvestor
kupujicI

V Děčíně dne Qa. 23 A'3

Jan Koška
majitel firmy

JÁN prodávajÍcÍ©9Š i?,
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příloha Č.1
CENOVÁ NABÍDKA

PA-663-S/ČJ-2019-821011
Nákup mobilních klimatizačnIch jednotek

Název položky Nabízený typ Množství MJ Cena za kus Cena za kus Cena celkem Cena celkem

(bez DPH) (s DPH) (bez DPH) (s DPH)
mobilní klimatizační Sinclair AMC-14AN1 5 ks 9 088,00 KČ 10 996,48 KČ 45 440,00 KČ 54 982,40 KČ

jednotka
45 440,00 Kč 54 982,40 Kč
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