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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. PPR-1724-19 /ČJ-2020-990640
Čl. 1. Smluvní strany
/1/ Centrální zadavatel:
ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo:
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
zastoupená:
Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa:
Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.:
974 835 653
e-mail:
pp.ovz@pcr.cz
datová schránka:
gs9ai55
(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně
a
/2/ Prodávající:
Název společnosti:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

ESET Praha, s.r.o.
Za Garážemi 331, 267 42 Broumy
27108481
CZ27108481
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 96846
Komerční Banka, a.s.
51-2318870267/0100
I
iy24j58

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(prodávající a centrální zadavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě
jako „smluvní strana“)
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u z a v í r a j í
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)
Čl. 2. Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že veřejnému zadavateli odevzdá věc (dále i
„přilba balistická“ nebo „zboží“) uvedenou v čl. 3 této smlouvy, která je předmětem koupě, a
umožní veřejnému zadavateli nabýt vlastnické právo.
/2/ Veřejný zadavatel řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Čl. 3. Zboží
/1/ Zbožím se rozumí 200 ks přileb ochranných balistických lehkých NIJ IIIA (PP).
/2/ Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, veřejný zadavatel bude jeho prvním
uživatelem.
Čl. 4. Doba a místo plnění
/1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží veřejnému zadavateli nejpozději do 30. 10. 2020.
/2/ Místem plnění zboží je Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor správy
majetku, Oddělení MTZ, Sklad Kunratice, Nad Šeberákem 561/1, 148 00 Praha 4 (dále též
„veřejný zadavatel“)
Čl. 5. Dodání a převzetí zboží
/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele e-mailem a telefonicky o termínu
dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně na:
e-mail:
tel:
/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu
v místě plnění.
/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení
bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a veřejný
zadavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Jedno (1) vyhotovení dodacího listu následně přiloží
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prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za veřejného
zadavatele je oprávněn odpovědný pracovník veřejného zadavatele.
/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.
/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele současně s nabytím
vlastnického práva.
/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
/7/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu do pěti
(5) pracovních dnů od převzetí zboží, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.
/8/ Veřejný zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.
/9/ Prodávající dodá společně se zbožím návod na používání, skladování a údržbu v českém
jazyce, záruční list a transportní tašku černé barvy.
Čl. 6. Kupní cena
/1/

Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze
při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna
smlouvy, není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 13. odst. 7 této smlouvy.

/2/ Celková cena za zboží činí:
a) bez DPH: 1 983 460,00 Kč
(slovy: jeden milion devět set osmdesát tři tisíce čtyři sta šedesát korun českých),
b) DPH 21 %: 416 526,60 Kč
(slovy: čtyři sta šestnáct tisíc pět set dvacet šest korun českých šedesát haléřů),
c) včetně DPH: 2. 399 986,60 Kč
(slovy: dva miliony tři sta devadesát devět tisíc devět set osmdesát šest korun českých
šedesát haléřů).
/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.
/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace zboží
a ceny).
Čl. 7. Platební podmínky
/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží veřejným zadavatelem
na základě potvrzeného dodacího listu veřejným zadavatelem.
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/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 1662/2
140 21 Praha 4
IČ 75151472
/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu veřejného zadavatele ve lhůtě do čtrnácti
(14) dnů po dodání zboží.
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,
Odbor správy majetku,
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1
/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie)
a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. Dále
prodávající zašle kopii faktury včetně potvrzeného dodacího listu na e-mail pp.ovz@pcr.cz
do čtrnácti (14) dnů ode dne zdanitelného plnění.
/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:
a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
b) číslo jednací této smlouvy,
c) přesné pojmenování nakupovaného majetku, tj.: Přilba ochranná balistická lehká NIJ
IIIA (PP) a velikost např. XL.
/6/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému zadavateli na poštovní adresu dle odst. 3
tohoto článku. Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli v období
od 16. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury
šedesát (60) dní od dne doručení veřejnému zadavateli. Nebude-li faktura doručena veřejnému
zadavateli v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a veřejný zadavatel 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.
/7/ Veřejný zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu
fakturu, která není vystavena v souladu s touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní
účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců
DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do
deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu
novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní
délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené
faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této
lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.
4 z 11

PCR99ETRpo42017431

/8/ Pokud veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti
faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem
odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího.
/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu veřejného zadavatele ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
/11/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny
zboží.
Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace
/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu min. 24 měsíců ode dne převzetí. Zároveň
prodávající garantuje veřejnému zadavateli záruku balistické odolnosti vč. balistických hledí
po dobu min. 10 let.
/2/ Veřejný zadavatel je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje
záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a prověření a uplatnit nároky z odpovědnosti
za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je veřejný zadavatel
povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího
výskytu, resp. místa, kde se projevila. Veřejný zadavatel oznámí prodávajícímu vadu datovou
zprávou nebo e-mailem.
/3/ Adresa servisního střediska na území České republiky: ESET Praha s.r.o., Za Garážemi
331, 267 42 Broumy.
/4/ V případě, že veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající
odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady
veřejným zadavatelem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Veřejný
zadavatel uplatní nárok na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.
/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho
vady, na které se vztahuje záruka.
/6/ Reklamace ze strany veřejného zadavatele jsou řešeny pověřenými pracovníky veřejného
zadavatele.
/7/ V případě požadavku veřejného zadavatele musí prodávající zabezpečit opravitelnost
přilby, resp. jejich opravitelných částí dle rozsahu a charakteru poškození nebo opotřebení.
Čl. 9. Způsob požadované kontroly jakosti
/1/ Kontrola požadované jakosti dodávky bude provedena:
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a) Při přejímce v místě dodání, kdy veřejný zadavatel provede vizuální kontrolu úplnosti
dodávky, kvality materiálu a provedení a kontrolu úplnosti požadovaného označení dle
této smlouvy.
b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele (odboru správy majetku Policejního prezidia
ČR (dále jen „OSM PP ČR“)) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní
zkoušky balistické odolnosti dodávaných přileb balistických, případně namátkové
zkoušky dodržení konstrukce balistických přileb na nahodile vybraném vzorku.
/2/ Namátková kontrolní zkouška jakosti nebo balistické odolnosti se v tomto případě
provede na namátkou vybraném vzorku balistického přilby z realizované dodávky.
K provádění kontroly jakosti a balistické odolnosti se odebere 1 ks balistické ochranné přilby.
/3/ Namátkové ověření balistické odolnosti ve shodě s uvedenými balistickými standardy
v příloze č. 1 této smlouvy provede vždy akreditovaná zkušebna.
/4/ Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku
jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního
zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny
jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost
ve shodě s normami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
/5/ Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP ČR z celé
dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu
zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek
zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka
za nevyhovující. Tato zkouška jde finančně k tíži prodávajícího.
/6/ Nevyhovující dodávku je povinen prodávající odebrat zpět do třiceti (30) dnů ode dne
doručení výzvy centrálního nebo veřejného zadavatele na místě plnění dodávky stanoveném
dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. O zpětném odběru nevyhovující dodávky je povinen prodávající
informovat veřejného zadavatele nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím
příslušného pověřeného pracovníka pro převzetí zboží.
/7/ O namátkové zkoušce dodržení konstrukce balistických přileb na nahodile vybraném
vzorku může být rozhodnuto v případě jakékoli pochybnosti o kvalitě a provedení
(jednotnosti provedení) balistických přileb. Zkoušku provede akreditovaná zkušebna
či k tomu oprávněná zkušebna. Ověření plnění požadavků na kvalitu a provedení
akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži
prodávajícímu, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující
je zkouška považována v případě, že zkušebna potvrdí úplnou shodu zkoumaného vzorku se
vzorkem referenčním.
/8/ Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, vztaženém k balistické
odolnosti, který může ovlivnit bezpečnost uživatele, bude postupováno obdobně,
jako při nevyhovujícím výsledku namátkové zkoušky balistické odolnosti včetně důsledků.
/9/ Při nevyhovujícím výsledku zkoušky dodržení konstrukce, jejíž závěry lze prostým
porovnáním, přeměřením ověřit u celé dodávky, není nutné, aby zkoušku prováděla
akreditovaná zkušebna.
/10/ V případě, že centrální nebo veřejný zadavatel sdělí prodávajícímu, že celá dodávka je
nevyhovující, zavazuje se prodávající postupovat stejně jako v případě uplatnění reklamace
veřejným zadavatelem dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy. V případě připuštění náhradního plnění
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je povinen prodávající prokázat způsob pořízení vstupních materiálů pro výrobu nové
dodávky.
/11/ Centrální nebo veřejný zadavatel na přilbách balistických, vydaných do používání, si po
dobu poskytnuté záruky na zachování ochranných balistických vlastností provádí podle svého
uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu požadavku zadání. V případě
nevyhovujících výsledků zkoušek hradí náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný
materiál prodávající.
Čl. 10. Další povinnosti prodávajícího
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá o centrálním nebo veřejném zadavateli
či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže
se jedná
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady
ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy,
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/9/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky
dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji
splňuje.
/10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící
střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím
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i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b)
a v § 3 odst. 3 písm. a).
/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
veřejného zadavatele vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy
do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu
§ 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy centrálního a veřejného
zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený
v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo
u veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných
od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním nebo veřejným zadavatelem
poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu – veřejnému zadavateli plně
uhradí.
/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona
č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním
zadavatelem.
/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob,
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských
práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že veřejnému nebo
centrálnímu zadavateli uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou
i nemajetkovou újmu, které veřejnému nebo centrálnímu zadavateli vzniknou v důsledku
uplatnění těchto práv třetích osob vůči veřejnému nebo centrálnímu zadavateli v souvislosti
s porušením výše uvedené povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.
/17/ Po skončení životnosti balistických přileb, tj. po uplynutí deseti (10) let od převzetí
dodávky, se prodávající zavazuje k bezúplatné ekologické likvidaci jím dodaných balistických
přileb (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje
provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí dodaných balistických přileb z místa plnění.
O převzetí balistických přileb k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení.
/18/ Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám
vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající
o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele
a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků
smluvně zajistit na své náklady u jiné organizace.
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Čl. 11. Sankce
/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno
v termínu podle ustanovení čl. 4 odst. 1. této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému
zadavateli ve výši 0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však
500,- Kč (slovy: Pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží
je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.
/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena
v termínu podle ustanovení dle čl. 7 odst. 3 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému
zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH,
které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6 této smlouvy.
/3/ Veřejný zadavatel je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7 odst. 6
této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované nezaplacené ceny zboží s
DPH za každý i započatý den prodlení.
/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku v čl. 8 odst. 4 této smlouvy (zejména
prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení reklamace apod.) zaplatit
veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží, nejméně
však 100,- Kč (slovy: Jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.
/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 10 odst. 1
až 5 této smlouvy zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové
kupní ceny včetně DPH, maximálně však 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data,
kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva
k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.
/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního nebo veřejného
zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty
sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně
dodat veřejnému zadavateli zboží.
/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je
povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňují za centrálního zadavatele
odpovědní pracovníci Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.
/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je
povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňují za veřejného zadavatele
odpovědný pracovník veřejného zadavatele.
Čl. 12. Odstoupení od smlouvy
/1/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě
podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
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a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než třicet (30) dní nebo nedůvodné
odmítání provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této smlouvy je možné
v rozsahu reklamovaného plnění),
c) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této smlouvy,
centrální zadavatel provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 10 odst. 5 této smlouvy,
e) dodání zboží neodpovídajícího specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
/2/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,
b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty,
c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně centrálnímu zadavateli skutečnost, že je
v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí,
že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,
d) prodávající vstoupí do likvidace,
e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení
s úhradou faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.
/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
Čl. 13. Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv
dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý
(5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena
lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.
/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.
/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
/5/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv
na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo
obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této
smlouvy.
/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou
prodávajícím i centrálním zadavatelem určeni v této smlouvě. Takováto změna pověřených
pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.
/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
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. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této
smlouvy v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.
/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
/12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
/13/ Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny a velikostní sortiment) – 2 listy

za centrálního zadavatele

za prodávajícího

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. j. PPR-1724-19/ČJ-2020-990640
SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY A VELIKOSTNÍ SORTIMENT
Specifikace zboží
Přilba ochranná balistická lehká NIJ IIIA (PP) - DELTA
Přilba ochranná balistická NIJ IIIA - DELTA je osobním ochranným prostředkem
určeným k ochraně hlavy proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům.
Skořepina přilby balistické poskytuje ochranu hlavy uživatele. Přilba splňuje podmínky pro
ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání
v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti.
Odolnost přilby ochranné balistické musí splňovat požadavky třídy NIJ IIIA dle NIJ Standard
- 0106.01 a upřesňujícího požadavku centrálního zadavatele.
Popis
−

Skořepina přilby splňuje požadovanou balistickou odolnost NIJ IIIA dle NIJ Standard0106.01(specifikace viz výše) a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A,
bod A. 1, střepina IDENTITY A3/6723/1“ (pro V50 – min. 500m/s),

−

Přilba je typu ACH (Advanced Combat Helmet) v provedení „High Cut“,

−

Přilba splňuje požadavky balistické ochrany a zajišťuje optimální krytí hlavy, nebrání
v pohybu a zásadně neovlivňuje vidění uživatele,

−

Přilba se skládá ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného systému.
Skořepina je základní část přilby, barvy černé matové, povrch trvanlivý a odolný proti
mechanickému poškození,

−

Vnitřní vybavení tvořeno sadou 5 (pěti) kusů polštářků, připevněných k vnitřní části
skořepiny pomocí stuhových uzávěrů. Systém zabezpečuje pohlcování energie při zásahu,
umožňuje pohodlné nasazení přilby, úpravu na velikost (obvod) hlavy a usnadňuje
cirkulaci vzduchu. Polštářky pevně přiléhají, jsou odnímatelné a odolné při opakované
údržbě,

−

Spolu s upínacím řemením zajišťuje vnitřní systém pevnou fixaci přilby na hlavě
uživatele,

−

Čtyřbodový úchytný systém je
tvořen fixačními regulovatelnými popruhy
s rychloupínacím systémem (2 přezky pro možnost oboustranného rozepnutí). Provedení
v černé barvě,

−

Podbradník je součástí čtyřbodového úchytného systému. Upevnění (zapnutí)
podbradníku je řešeno s využitím bezpečnostní pojistky. Systém zajišťuje dostatečně
pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení,

−

Přilba je vybavena systémem BOA umožňujícím přizpůsobení obvodu hlavy uživatele,

−

Kontaktní části s čelem i zátylkem jsou opatřeny měkkým, odolným materiálem
/podložkou/, zajišťujícím dostatečný komfort nošení,

−

Velikostní sortiment přileb balistických umožňuje pokrytí obvodu hlavy uživatele
v rozsahu 520 – 680 mm,
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−

K upevnění volitelného příslušenství je přilba balistická vybavena univerzální čelní
montáží o rozměrech 94 x 100 mm,

−

Přilba je vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy plných bočních railů,
odpovídajících standardu MIL-STD-1913, - jedním na každé straně skořepiny. Barva je
shodná s barevným provedením skořepiny,

− Přilba je označena na vnitřní části skořepiny typovým štítkem dle požadavku centrálního
zadavatele.

Specifikace ceny
Přilba ochranná balistická lehká NIJ IIIA (PP) - DELTA

Přilba
balistická

Počet
ks

Cena
za 1 ks
(bez DPH)

DPH
za 1 ks

Cena
za 1 ks
(s DPH)

Cena celkem
(bez DPH)

DPH
celkem

Cena celkem
(s DPH)

200

9 917,30 Kč

2 082,633 Kč

11 999,933 Kč

1 983 460,00 Kč

416 526,60 Kč

2 399 986,60 Kč

Celkem

2 399 986,60 Kč

Velikostní sortiment
Přilba ochranná balistická lehká NIJ IIIA (PP) - DELTA

Pořadí

Přilba balistická - velikosti

cena za m. j. s DPH

m. j.

1.

M

11 999,933

75

899.994,98

2.

L

11 999,933

100

1.199.993,30

3.

XL

11 999,933

25

299.998,32

200

2.399.986,60

CELKEM
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cena celkem v Kč s DPH

