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KUPNÍ SMLOUVA Č. 115/2019
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 mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva
na základě rámcové smlouvy č.j. MV-68324-9/PO-PSM-2017 (dále jen ,,rámcová smlouva")

tohoto znění.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV - GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařIzenI HZS ČR,

Trnkova 85, 628 00 Brno
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojen i:
Číslo účtu:
Zastoupená: zástupcem ředitele pro provoz a

ekonomiku
Zástupce kupujÍcÍho:
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen ,,kupující")

DEVA F-M. s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojen i:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Email:
Mobil:

Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Mistek
61945226
CZ61945226

, obchodním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12697
(dále jen ,,prodávající")



ll.
Předmět kupní smlouvy

1. Tato kúpni smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové smlouvy
,,Dodávky zásahové holeňové obuvi". č. j. MV-68324-9/PO-PSM-2017 uzavřené dne
10.8.2017 (dále jen ,,rámcová smlouva").

2. Předmětem této smlouvy je dodání 21 "párů zásahové holeňové obuvi pro přÍs|ušníky
HZS ČR v požadovaných velikostech uvedených v technické specifikaci viz příloha č. 1
této kupní smlouvy.

Předmět plnění musí být zhotoven v souladu s obchodními podmínkami rámcové smlouvy
a podle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 výše uvedené rámcové smlouvy,
jejíž je nedílnou součásti.

3. Součástí dodávky je náhradní pár šněrovadla u každého páru zboží.
4. KupujÍcÍ se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článku V.

W

Doba a místo plněni
1. prodávajÍcÍ je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 60-ti dnů od podpisu

smlouvy.
2. Místem dodáni je: MV-GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízeni HZS ČR, Trnkova 85,

628 00 Brno - Líšeň
3. Dopravu na místo určení zajišt'uje prodávajÍcÍ na své náklady.

IV.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujíchn a podpisem
dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího
listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajíchnu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží
používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řidl ustanovením § 2121 - 2125
občanského zákoníku.

3. Součástí dodávky je veškerá dokumentace uvedená v ČI. III. odst. 6 uzavřené rámcové
smlouvy.

V.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 136 158,75 Kč bez DPH
DPH 21 % 28 593,34 Kč
CELKEM 164 752,09 Kč S DPH
Slovy: jednostošedesátčtyřitisÍcsedmsetpadesátdva a 9/100 korun českých včetně DPH.

2. Nabídnutá cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenu nejvýše přípustnou
a nepřekročitelnou, zahrnujÍcÍ celní poplatky, poplatky za ekologickou Iikvidaci, jakožto i
další náklady souvisejIcích s dodávkou předmětu plněni v této smlouvě výslovně
neuvedených.



3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou dodávku předmětu plnění bude provedena bezhotovostním
platebním převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajíckn do
dvou pracovních dnů od řádného předání zboží. Přílohou daňového dokladu (faktury)
bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzujÍcÍ, že dodávka byla dodána
kupujÍcÍmu v požadovaném množství a kvalitě.

2. ProdávajÍcÍ uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v KČ s DPH i bez DPH, s uvedením
sazby DPH a jejím vyčíslenhn.

3. ProdávajÍcÍ na faktuře uvede jednotkové ceny v KČ bez DPH s DPH s uvedením sazby
dph a jejím vyčíslením.

4. Faktury musí obsahovat č.j. kupní smlouvy, č.j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka
vztahuje a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

5. Faktura musí obsahovat přesné a úplné znění fakturační adresy a číslo smlouvy:

Fakturační adresa odběratele:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha

Zastoupené: MV-GŘ HZS ČR

Školní a výcvikové zařízeni HZS ČR

Trnkova 85, 628 00 Brno

Veškerá korespondence bude zasílána na adresu (faktura):
MV-GŘ HZS ČR
Školní a výcvikové zařIzeni HZS ČR

Trnkova 85, 628 00 Brno- Líšeň
6. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení

příslušnému kupujícňnu na jeho kontaktní adresu.
7. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované

náležitosti, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve
smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravné) faktury začíná znovu běžet ode dne
jejího doručeni kupujicimu.

8. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
příslušného kupujícího.

9. Zálohové platby kupujÍcÍ neposkytuje.
10. Na základě § 26 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nedáváme

souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
11. V souladu s § 5 odst 3-zákorra-č 235/2D-Sb;""ve znění--pozdějších předpisů, není

Ministerstvo vnitra v předmětu smlouvy osobou povinnou k dani.



VII.
Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. prodávající se zavazuje poskytovat záruční dobu na zboží v délce 24 měsíců a na upínací
systém zásahové obuvi v délce 48 měsíců.

2. Ostatní podmínky týkajIcI se záruky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy,
a pokud rámcová smlouva podmínky týkající se záruky neupřesňuje, ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Podmínky týkajIcI se vady zboží a sankcí za jejich nedodržení se řidl ustanoveními dle
rámcové smlouvy ČI. VIl.

VIII.
Vady

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle
kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v rámcové smlouvě
včetně podmínek pro přepravu do místa dodáni. KupujÍcÍ je povinen dodané zboží převzít
a zaplatit kupní cenu.

2. Poruší-li prodávajIcí povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku kupní smlouvy, jedná se
o vady plněni. Za vady plnění se považuje i dodáni jiného druhu zboží, než určuje tato
kupní smlouva. Kupujicí je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. zjistHi kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodáni, je oprávněn
odmítnout jejich převzetí a od této kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodáni jiného
druhu zboží, než určuje tato kupní smlouva. Odstoupeni od této kupní smlouvy
bezodkladně kupujÍcÍ písemně oznámi prodávajícknu.

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky,
je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 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 kupujIcí svého práva na
odstoupení od smlouvy podle článku Vlil. odst. 3 této kupní smlouvy.

5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se

splněním předmětu této kupní smlouvy ve sjednaném termínu dle článku Ill. této smlouvy
nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

3. KupujícI je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá předmět
plněni ani po uplynuti 30 kalendářních dnů po řádném termínu dodáni.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právni moci rozhodnutí
insolvenčního soudu, kterým se osvědčuje úpadek prodávajíciho dle zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

X.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.



2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XL
Odpovědnost za škodu

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

XII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
NařIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

3. Tato smlouva nabývá dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, vzestupně
očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedIlnou
součástí této kupní smlouvy.

5. Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2
kupujIcL

7. Otázky neupravené touto kupní smlouvou se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, a pokud
rámcová smlouva předmětnou materii neupravuje, příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je:
příloha č. l: Technická specifikace
příloha č. 2: Cenová nabídka
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

Základni údaje veřejné zakázky - technická specifikace

Název: OOPP - zásahová holeňová obuv
K č.j.: MV-75573-5/SVZBR-2019
Předmět: Dodávka
Druh majetku: OOPP - zásahová holeňová obuv
Datum zveřejněni: 30.5.2019
Termin pro podání nabídek: 5.6.2019 do 10.00 hodin
Termin realizace: do 60 dnů od oboustranného podpisu kupní

smlouvy

Popis veřejné zakázky malého rozsahu-technická specifikace:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zásahové holeňové obuvi podle podrobné
specifikace výrobku uvedené v přúoze č. 1 rámcové smlouvy č.j. MV-68324-9/PO-PSM-
2017.

Množství a velikosti viz tabulka Technické specifikace.

Obuv bude označena štítkem se jménem dle této tabulky.

Jméno vel. množství
42 (B) 2

44 (9,5) 1
39 (6) 1

45 (10) 2
44 (9,5) 2
44 (9,5) 2
46(11) 1
42 (B) 2

41 (7,5) 1
45 (10) 1
44(9,5) 1
43 (9) 1

40 (6,5) 2
43 (9) 1
43 (9) 1

Místo plnění:
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Trnkova 85, 628 00 Brno-Líšeň

Kontaktní osoba:

Kritéria pro výhodnocenŕ Nejsou, z důvodu oslovení jednoho dodavatele (dle RS)


