
  PCR19ETRpo28457171   

KUPNÍ SMLOUVA  

č. j. KRPK-84296-3/ČJ-2019-1900VZ 

 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ) 
 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami  
 

 

 

  Your System, spol. s r o.  
 

         se sídlem:    Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00 

    

         IČO:      00174939 

         DIČ:     CZ00174939 

         bankovní spojení:   UniCredit Bank a.s. 
         číslo účtu:    381610004/2700 

      

      

      ID DS:     2j7cgj7 

      zapsaná v OR vedeném KS v Praze, oddíl C, vložka 72 
      (dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

     Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

      se sídlem:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary 

      

      IČO:    72051612 

      DIČ:    CZ72051612 

      bankovní spojení:  ČNB Plzeň 

      číslo účtu:   31243881/0710 

      

      

      ID DS:    upshp5u 

      (dále jen „kupující“)  

 

 



  

I. 
Úvodní ustanovení 

Tato kupní smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou 
o poskytování technické podpory a rozvoje systému operačního řízení PČR, č. j. PPR-

2964-65/ČJ-2018-990640 ze dne 3. 9. 2018, dále Dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2019, č. j. 
PPR-2964-203/ČJ-2018-990640 k uvedené Rámcové dohodě a na základě Technické 
specifikace uvedené v č. j. KRPK-81804-2/ČJ-2019-1900IT, která je součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.  

 

II. 
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je nákup a dodávka:  

6ks  HW1  monitor 19“ 

10 ks  HW5a  náhlavní souprava - základnová stanice s příslušenstvím 

37 ks HW5b náhlavní souprava – sluchátko – na 2 uši 
 

dle specifikace z Rámcové dohody uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „zboží“).  

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. smlouvy. 

 

 

III. 
Kupní cena 

1. Cena je stanovena ve výši  229 500,- Kč bez DPH 

DPH 21 %     48 195,- Kč 

CELKEM     277 695,- Kč s DPH 

Slovy:      dvěstěsedmdesátsedmtisícšestsetdevadesátpět 
korun českých 

 

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

 

IV. 
Doba a místo plnění 

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 
odbor informačních a komunikačních technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov. 



  

 

V. 
Všeobecné dodací podmínky 

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

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží 
používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ. 

 

VI. 
Dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat se zbožím záruční listy a veškerou dokumentaci včetně 
návodu k obsluze v českém jazyce. 

2. Bude-li potřeba, prodávající předloží jako součást dodavatelské dokumentace pro části 
nabízeného zboží, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kopie 
prohlášení o shodě.  

3. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 

VII. 
Platební podmínky 

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu. 

2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením 
sazby DPH a jejím vyčíslením. 

3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby 
DPH a jejím vyčíslením.  

4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu na 
adresu Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy 
Vary datovou schránkou a v případě elektronické faktury na mail krpk.faktura@pcr.cz. 

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

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve 
které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou 
povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.  

7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 



  

VIII. 
Záruka 

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce minimálně 60 

měsíců. 

2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 

IX. 
Vady 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 
této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a 
v Rámcové dohodě.  

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady 
plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.  

3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodaného zboží již při 
dodání, je oprávněn odmítnout převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od 
smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu. 

4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí zboží, je prodávající povinen odstranit 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady 
bezúplatně dodáním náhradního zboží v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. 
Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na 
odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku. 

 

X. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové 
dohodě. 

 

XI. 
Odstoupení 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 smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo 
nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy. 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je prodávající v insolvenčním řízení. 

 

XII. 
Řešení sporů 

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



  

2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před 
obecnými soudy České republiky. 

 

XIII. 
Odpovědnost za škody 

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

 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.    

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.  

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

5. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1  - Technické specifikace č. j. KRPK-81804-2/ČJ-2019-1900IT ze dne 18. 10. 
2019. 

 

 

 

 V……………………………dne………………………  V Karlových Varech dne……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

Technická specifikace: 
 

6ks 

Dotykový monitor  

10ks 

náhlavní souprava – základová stanice Jabra Engage 75  

37ks 

náhlavní souprava – Sluchátko Jabra Engage 75 stereo  
 



  


	náhlavní souprava – základová stanice Jabra Engage 75  3800,- bez DPH/ks
	náhlavní souprava – Sluchátko Jabra Engage 75 stereo  3100,- bez DPH/ks

