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KUPNÍ SMLOUVA
- část B -

Názey veřejné zakázky: ,,Hudební nástroje"

čj.: PPR-13415-18/ČJ-2019-990656

Smluvní strany:

Kupující:
se sídlem:
zastoupen:
doruČovací adresa:

IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,Kupující")

a

Prodávající:
se sídlem: '
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Mgr. Davidem PŠeničkou, vedoucím OMNI SLZ PP ČR,
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, NádraŽní 16, PŠC: 150 05, P. O. BOX 6
00007064
CZ00007064
ČNB Praha
5504881/0710

Mgr. Libor Novotný
Česká 156/6, 602 00 Brno
665 73 688

v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna

(dále jen ,,Prodávající")

(společně dále též ,,Smluvní strany")

uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu
na nákup hudebních nástrojů

-část B-

(dále jen ,,Smlouva")
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l.

1.1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou dodat
Kupujícímu následující hudební nástroj včetně příslušenství:

· Kontrabasový trombon Rath R90 - 1 kus, s požadovanými parametry: ladění F, A =
442 Hz, ventil č.l - D, ventil Č.2 - Bb, těžké poklice na ventilech, Hagmann ventily,
nátrubky CBD, CBl, opěrka ruky Rath, stojan na kontrabasový trombon, originál
pouzdro, (dále jen ,,zboží" nebo též ,,předmět plnění"),

a zavazuje se převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

1.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem řádného převzetí zboží od
Prodávajícího. Nebezpečí Škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží
od Prodávajícího.

1.3. Kupující zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu
dle této Smlouvy.

1.4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu
zadavatele pod číslem jednacím: PPR-13415/ČJ-2019-990656, v rámci kterého byla nabídka
Prodávajícího ze dne 7. 5. 2019, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

2.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu nejpozději do 13. 12. 2019. O předání a převzetí bude
sepsán předávací protokol ve třech (3) vyhotoveních podepsaných zástupci obou Smluvních
stran, z nichž Prodávající obdrží 2 vyhotovení, kdy jedno vyhotovení přiloží Prodávající
k faktuře, a l vyhotovení obdrží Kupující.

2.2. Místem plnění podle této Smlouvy bude pracoviště Kupujícího: Bubenečská 20, 160 00 Praha
6.

2.3. Prodávající se zavazuje, Že před dodáním předmětu plnění umožní Kupujícímu provedení
uživatelské zkouŠky profesionálními hudebníky HHS a PČR, a to v předem dohodnutém
termínu a místě.

2.4. Prodávající se dále zavazuje, Že v rámci uživatelské zkoušky kontrabas trombonu, která bude
provedena u výrobce, na adrese Michael Rath Brass Musical Instruments Ltd., Unit 9/10,
Crossley Mills, New Mill Road, Honley, Huddersfield, West Yorkshire, HD9 6PL, budou
k dispozici minimálně 2 kusy. V případě technických a uměleckých nedostatků nástroje, je
Prodávající povinen do 30ti dnů určené komponenty vyměnit.

2.5. Zboží bude předáno zástupci Kupujícího, odpovědnému za převzetí zboží, mjr. MgA. Janu
Krajhanzlovi, tel: +420 730 522 329, nebo paní Ivě Krůškové, tel: +420 604616 517, nebo
jimi pověřenému zástupci Kupujícího, který bude o odevzdání zboží informován alespoň tři
(3) pracovní dny předem a současně Prodávající sdělí Kupujícímu jméno osoby, která zboží
dodá a RZ vozidla, kterým bude zboží přivezeno.

2.6. Prodávající je povinen při předání zboží Kupujícímu předat veškerou dokumentaci související
s předmětem této Smlouvy, zejména návody na údržbu.

2.7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody
odmítnutí písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od termínu
odevzdání zboží.
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2.8. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že součástí předmětu plnění této
Smlouvy je rovněž seřízení nástrojů a veŠkeré související činnosti podmiňující uvedení
nástrojů do provozu a zajištění jejich řádné fůnkčnosti.

3. CENA

3.1. Celková cena zboží je 231 000,00 KČ bez DPH (slovem: dvěstětřicetjednatisíc korun
českých), tj. 279 510,00 KČ s DPH (slovem: dvěstěsedmdesátdevěttisícpětsetdeset korun
českých). Cenová kalkulace je uvedena v Příloze č. l této Smlouvy.

3.2. Smluvní strany se dohodly, Že cena za zboží je cenou konečnou, nejvýše přípustnou,
nepřekročitelnou. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti
s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vC. veškerých nákladů na dopravu, cel,
nákladů na balení, doručení apod., a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy
ve vztahu k plnění dle této Smlouvy.

3.3. Cena zboží bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

3.4. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen ,,faktura") do 10 dnů od odevzdání zboží.

4.2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury na adresu
uvedenou v odst. 4.3 této Smlouvy, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od
15.12. daného roku do 28.2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího
prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu
příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a Kupující není v prodlení s placením. Připadne-li
poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti
nejbližší následující pracovní den.

4.3. Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat
označení Prodávajícího, Kupujícího a příjemce faktury (Policejní prezidium CR, SLZ PP,
P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, OPF, kontaktní osoba Be. Tereza Stehlíková, e-mail:
tereza.stehlikova@pcr.cz). Faktura bude dále obsahovat registrační číslo projektu
114Vl23009001 a název ,,PP ČR - SLZ - Hudební nástroje - HHS a PČR". V případě, Že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto
Smlouvou, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět Prodávajícímu. Vrácením
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce
v souladu s odst. 4.2. této Smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + l
kopie).

4.4. Přílohou faktury za poskytnuté plnění je originál předávacího protokolu, event. dodacího listu,
podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak Kupující nebude fakturu
Prodávajícího akceptovat. Předávací protokol obsahuje přehled poskytnutého plnění tak, aby
bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat, a musí obsahovat alespoň:
- označení čísla smlouvy;

,- předmět poskytnutého plnění (počet kusů, označení výrobních či sériových čísel, označeni
výrobce);

- datum převzetí;
- identifikace osob pověřených předávací protokol za Smluvní strany podepsat.

j
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4.5. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu Kupujícího uvedeného ve Smlouvě ve prospěch bankovního účtu
Prodávajícího uvedeného ve Smlouvě.

4.6. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce, jak vyplývá z odst. 4.2 této Smlouvy.

4.7. Kupující neposkytuje Prodávajícímu finanční zálohy na předmět plnění nebo jeho části.

4.8. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se
Kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Kupujícího aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKYA ODPOVĚDNOST ZAVADY

5.1. Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez
faktických a právních vad.

5.2. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka se
nevztahuje na případ poškození nevhodným používáním resp. na poškození způsobené pádem,
násilnými neodbornými zásahy do mechaniky a podobně.

5.3. Kupující je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží kdykoliv v záruční době. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží,
zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení písemného oznámení vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

6. SMLUVNÍ POKUTAA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží dle ČI. 2 této Smlouvy nebo v případě
prodlení s odstraněním vad zboží dle ČI. 5.3. Smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboŽí.včetně DPH dle této Smlouvy, a to za každý,
byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

6.2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Prodávající
oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

6.3. Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní
pokuty nebo slevy z ceny nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

6.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy
oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena
lhůta delší.

6.5. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu
vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti
za újmu a nároků ze smluvnícli pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a
nároky, z jejichž povahy vyplývá, Že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

6.6. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i
vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

6.7. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto
Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl.

Ĺ
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občanského zákoníku. ÚČinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení příslušné Smluvní straně.

6.8. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
Prodávajícího v insolvenčním řízení nebo Prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení
insolvenčního řízení; Prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byt' jen faktickému
podstatnému omezení rozsahu jeho Činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho
způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.

6.9. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Prodávající přestane splňovat
podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů, stanovených v zadávacích
podmínkách na realizaci této Veřejné zakázky.

7. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.

7.2. Kromě oprávněných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění
poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat předávací protokol:

za Prodávajícího:

za Kupujícího: mjr. MgA. Jan Krajhanzl, tel: +420 730 522 329, nebo

paní Iva Krůšková, +420 604 616 517

7.3. V případě, Že dojde ke zrněně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených,
jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé
Smluvní straně bez zbytečného odkladu.

8. KONTROLYAAUDITY

8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve
smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout
Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.

8.2. Prodávající se zavazuje zajistit, že jeho povinnosti dle předchozího odstavce se bude stejnou
měrou vztahovat na jakéhokoli poddodavatele či jinou stranu, která má prospěch z finančních
prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění Předmětu
této Smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy v plném
rozsahu.

9.3. Tato Smlouva, ani práva a povinnosti z ní vyplývající, nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

9.4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně
všech příloh.
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9.5. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle
těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7
9.6. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanskéh'o zákoníku na tuto Smlouvu.

9.7. Práva Kupujícího vyplývající z této Smlouvy či jejího poruŠení se promlčují ve lhůtě 5 let ode
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9.8. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko zrněny okolností, zejména
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a event.
licenčními podmínkami výrobce.

9.9. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

9.10. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti
s ním, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy
České republiky.

9.11. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž Kupující
obdrží 2 (dva) stejnopisy a Prodávající obdrží l (jeden) stejnopis.

9.13. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, Že považuje
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí márny veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany níže své
podpisy.

9.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l - ,,Cenová kalkulace"

06 -06- 2019
V Praze dne

zaKu,ujícíh°'

Mgr. David PŠenička
vedoucí OMNI SLZ PP ČR

,.lV ,ĽIA" dne ,Lq. (Lojq

Za Prodávajícího:
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Příloha č. l ke Kupní smlouvě ,,Část B" č.j.: PPR-13415-18/ČJ-2019-990656

Podrobná kalkulace celkové kupní ceny

Kupní cena za Kupní cena za
Zboží POČft jednotku bez DPH DPH (21%) jednotku vc. DPHku'u (CZK) (CZK)

Kontrabasový trombon
Rath R90 1 231 000,00 KČ 48 510,00 279 510,00
s příslušenstvhn


