
KUPNÍSMLOUVA

Č. j. KRPB-22593-3/ČJ-2020-0600VZ

ČI. I.
Smluvní strany:

Kupující
Česká republika
se sídlem:

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

(dále jen "kupujIcŕ') na straně jedné

prodávajIcF
obchodní firma: Linde Gas a.s
se sídlem: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
prodejní centrum: Černovické nábřeží 10, 618 00 Brno

(dále jen "prodávajícŕ') na straně druhé

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanoveni § 2079 a násl. zák, č, 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto

kupní smlouvu



Strana č. 2 kupní smlouvy č. j.KRpB-22593-3/čj-2020-0600vz

ČI. ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu technické plyny (dále jen
,,zboží"). přesný druh, množství, velikost obalu a místo dodáni bude upřesněno dňčími
objednávkami telefonicky na prodejním středisku prodávajÍcÍho pověřeným
pracovníkem Odděleni materiálně-technického zabezpečeni KŘP Jmk.

2. Specifikace nejčastěji odebíraného zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Případné dodání dalšího, v Příloze č. 1 nespecifikovaného zboží, může být realizováno
dle možnosti prodávajÍcÍho, a to po předchozí dohodě mezi pověřeným pracovníkem
prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho.

4. Prodávajicí se zavazuje dodat kupujicimu předmět zboží, umožnit mu nabyti vlastnického práva
k němu a kupujÍcÍ se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

ČI. III.

Kupní cena

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky prodávajÍcÍho (viz příloha č. l).
V případě, že dojde ke změně cen, je prodávající povinen písemně informovat o této skutečnosti
kupujÍcÍho. Pokud kupujÍcÍ do 20 dnů po obdrženi změn cen písemně neoznámi, že od smlouvy
odstupuje, má se za to, že kupujÍcÍ se změnou souhlasI a ceny se stávají platnými.

2. Ceny zboží nespecifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy budou účtovány dle aktuálního platného
ceníku prodávajÍcÍho. V případě, že ceny budou pro kupujiciho neakceptovatelné, není povinen
zboží u prodávajÍcÍho zakoupit.

3. Celková kupní cena za odebrané zboží nepřesáhne po dobu platnosti a účinnosti smlouvy
bez DPH 166 000,-- KČ, DPH činí 21%.

Celková cena za odebrané zboží včetně DPH nepřesáhne 200 860,-- KČ (slovy:
dvěstětisÍcosmsetšedesátkorunčeských).

Celková kupní cena je nejvýše přípustná.

ČI. lV.

Platební podmínky

1. KupujicI se zavazuje zaplatit kupní cenu do 21 dnů po obdrženi dňčího daňového dokladu
od prodávajícího za odebrané zboží, a to převodem na účet prodávajícího.

2. Prodávajici je povinen zaslat daňový doklad na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně-technického zabezpečení

Kounicova 24, 611 32 Brno

nebo elektronicky na e-mail kupujÍcÍho uvedený v ČI. I. této smlouvy z emailu prodávajÍcÍho

3. ProdávajÍcÍ je povinen zaslat daňový doklad nejpozději do 3 dnů od data splněni dílči dodávky
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a uvést na daňových dokladech číslo jednací kupní smlouvy.

4. Za datum uhrazení daňového dokladu se považuje den, kdy byla částka uvedená na daňovém
dokladu odepsána z účtu kupujIcího.

5. jestliže je prodávajÍcÍ dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupujÍcÍ oprávněn provést zajišt'ovací úhradu
DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícknu pouze základ daně, tento
postup je považován za splněni závazku kupujÍcÍho.

ČI. V.

Dodací podmínk'y

1. Prodávajici se zavazuje, že bude dodávat zboží specifikované v ČI. I. této smlouvy opakovaně,
a to do 5 dnů po telefonickém objednání. Současně se zbožím předá prodávajici kupujicímu
dodací list. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným
pracovníkem kupujÍcÍho. k přechodu vlastnického práva ke zboží dojde potvrzením dodacího listu
pověřeným pracovníkem kupujÍcÍho

2. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (pracoviště útvarů OPŮM, OKTE,
AO, OOD).

ČI. VI.

Práva z vadného plnění

1. Pokud bude mít zboží odebírané kupujíckn zjevné vady, je kupujíci povinen při přejímce zboží
vyznačit tyto vady na dodacím listu. Tyto vady musí být podepsány pověřeným pracovníkem
kupujÍcÍho a odpovědným pracovníkem prodávajÍcÍho. Zjevné vady musí být reklamovány ve lhůtě
do 5 dnů od převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.

2. zjištěni množstevních nebo kvalitativních nedostatků je pověřený pracovník kupujicího povinen
bez zbytečného odkladu sdělit písemně prodávajÍcímu.

3. Nároky z vadného plnění se řídí ustanovením §§ 2106 - 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.

ČI. VIl.

Odstoupeni od smloúvY

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy a pokud tento úmysl
oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od podstatného porušeni smlouvy.

2. Za podstatné porušeni smlouvy se považuje zejména:

a. prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží delším než 10 dni a kupujÍcÍ se přitom na tomto
prodlení nijak nepodilel,

b. kupujicI nesplní své finanční závazky vůči prodávajÍcÍmu a nebude schopen poskytnout
takové záruky, že je splní v náhradní lhůtě,

c. neplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků kupujícího,

d. stane-li se prodávajÍcÍ nespolehlivým plátcem DPH dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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ČI. VIII.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, a to tak, že v případě prodlení s dodáním zboží
řádně a včas v souladu s touto smlouvou prodávajÍcÍ zaplatí smluvní pokutu ve výši a to
za každý i započatý den prodlení.

2. V případě neuhrazení daňového dokladu kupujíckn v termínu uvedeném v ČI. lV. této smlouvy,
má prodávajÍcÍ právo na úroky z prodlení ve výši z fakturované ceny za předmět plněni
na základě konkrétni objednávky vC. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody v částce převyšujíci
zaplacenou smluvní pokutu.

4. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 30 dnů od doručení písemné výzvy k zaplaceni.

ČI. IX.

Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do vyčerpáni částky 160 000,-- KČ bez DPH, nejpozději
do 28. 2. 2022.

2. K zániku smlouvy může dojit také:
a. dohodou smluvních stran,
b. odstoupením jednou ze smluvních stran,
c. výpovědí jednou smluvních stran bez udáni důvodu. výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná

plynout 1. den měsíce nás|edujÍcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně,
d. vyčerpáním celkové finanční částky uvedené v ČI. VIl. této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a jeden
stejnopis prodávajÍcÍ.

5. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených
smluvními stranami.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ.

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řidl se právni vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8. Strany vyslovuji souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněnhn) této smlouvy, jakož
i dalších skutečností souvisejícich se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak
v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných
předpisů.

9. Tato smlouva podléhá uveřejněni dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu kupující. Strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje
žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb.,



Strana č. 5 kupní smlouvy č. j.KRpB-22593-3/čj-2020-0600vz

případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství,
a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

10. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy:

. R'. l
V Brně dne "

za kupujÍcÍho

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

pět) stran textu a 2 přIlohy o 3 (slovy: třech) stranách textu.

V Praze dne Ao . 2 . "L)



r

.

r- '
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Making OUŕ world more productive

policie ČR
' " ")Krds!é ředite|"". ' __--—.-—

, , 30 -12- 2Nzapbá'ňô"Ý'Ŕ'ŕůbeZce čAaá

(Ň

Zákazník číslo: 570217780

2648A/ 811
Krajské ředitelství policie
jihomoravského kraje
Kounicova 24
Brno
611 32
V Praze dne 9, 12. 2019

vážený zákazníku,
Dovolujeme si Vás informovat o nových cenách našich produktů a služeb, platných pro dodávky realizované
od 1.1.2020. V níže uvedených cenách je zohledněn růst dopravních nákladů, cen energií, mezd a inflace.
Ostatní smluvní ceny zůstávají beze změn.

Číslo produktu Produkt Cena bez DPH Měna Jednotka

CZ2010152 KYSLÍK 2.5-LG LAHVE Kč láhev
CZ2210152 DUSIK 5.0-LG LAHVE KČ láhev
CZ2310152 SYNTETICKY VZDUCH-LG LAHVE KČ láhev
CZ2340122 BIOGON 20-LG LAHVE KČ láhev
CZ2730152 CORGON 18-LG LAHVE KČ láhev
CZ3020142 ACETYLEN ČISTÝ-LG LAHVE/8kg Kč láhev
CZ3020148 ACETYLEN ČISTÝ-LG LAHVE/7kg Kč láhev
CZ3360152 HELIUM 5.0-LG LAHVE KČ láhev
CZ3710120 OXID UHLIČITÝ POTR.-LG LAHVE/20kg KČ láhev
CZ3740130 OXID UHLIČITÝ SVAR.-LG LAHVE/30kg KČ láhev

' V případě, že je ve sloupci jednotka uveden symbol ,%" jedná se o procentní slevu ze Základního ceníku Linde Gas a.s.

Věříme, že tyto nezbytné změny přijmete s pochopením. V případě dotazů se, prosím, obrat'te na zodpovědného
obchodního zástupce, jehož kontakt je uveden výše.

S přátelským pozdravem,
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h

THE LlňDE GROUP ,>Líi?á'é

POTVRZENÍ O ZMOCNĚNÍ KZASTUPOVÁNĹ

společnost Linde Gas as., se Mém P[aha 9, U Technoplynu 1324, PSČ 198 00, zapsaná y obchodním
(ejstř[ku vedeném Městským$óudem v Píaze, oddíl b, vložka 411, ičo 00011754, Dič cz00011754

zastoupená dvěma prokuristy

potvrzuje tímto,

že na základě vnltřní organizačM směrnice zaměstnanec jako Wdoucl prpdejn1ho
centra oprávněn jednat d podepisovat smlouvy á nabídky-se zäkaznlky za společnost ljnde'Gag as. až
do celkové výše 'ročnfho obratu 5 milionU Kč.

y pmze dne 2. 1. 2018



'DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCI

Pravomoc dek :1Ule'
ÓtVäf: příjmení, jméno,.titub

pmkuristé

pravomoc přijÍm3:
1)Nar: .pľljmenl, jméno, titub

. VžI

Pravomoc de|ellována:
Na dobu: [1eU(čitou

·výčet delegovaných přav.omoct

Od, 15.1.2018

Dle os: 1,2 Ndv(huji výše uvedenému pracovMkovi delegovat flásledUjkĹprav0moci a podpisová opfáv'ně'nf;

a) bod 5.6.5. výše uvedené OS
Ve spojeni a se souhksem (podpisem) lnhouse Sales Managera rozMdovací
;ptavomod a podpisová oprávnění k vyhDtov0vánl·nabídek a k uzavkání kupních smluv do celkové
hodndy ročnlho obratu 5 mil. kč.

b) bod 5.1.2 výše uvedené OS
'Ve spojenla se souhlasem (podpisem) Mhouse Sales Maňagera k.zajištění
a vyřizováni běžně ob€h(jdnf korespondence se zákazníkem.

Datljm:

1?.4 Zoij?

GQ (přijat0 keviC
Datum:

Datumž
'ZA.

schválil přís|."
DdtUfň:

Form 1431/9 2009.0\




