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KUPNÍ SMLOUVA

Č. j. KRPK-29466-10/ČJ-2020-1900VZ

uzavřená podle ustanoveni § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

1. Prodáva jÍcÍ:

sIdlo:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
mobil:
email:
datová schránka:

KRUFIN s.r.o., zapsaná u KS v Plzni, C 14851

Vítězná 2201, 356 01Sokolov

263 53 342
CZ26353342

2. KupujícE

sídlo:
zastoupený:

lČ:
DIČ,
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

kontaktní adresa:
datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

72051612
CZ72051612
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Předmět plněni

1. Předmětem plnění této smlouvy je nákup a dodávka (včetně dopravy):

Papírové ruční utěrky skládané způsobem Z-Z do V (dále jen zboží),

v počtu a druhu dle Technické specifikace č. j. KRPK-28811-2/ČJ-2020-1900MZ ze dne
23. dubna 2020, která je nedilnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. jedná se o nákup s náhradním plněním a prodávajÍcÍ prohlašuje, že je oprávněn poskytovat
třetím osobám náhradní plněnív souladu s platnou legislativou.

3. KupujícÍse zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupnícenu dle Článku Ill.

Kupní cena

Celková cena je stanovena ve výši bez DPH: 298.826,- KČ
DPH 21% 62.753,46 KČ
CELKEM 361.579,46 KČ
Slovy: Třistašedesátjed natisIcpětsetsedmdesátdevětkorun 46/100

lV.
Doba a místo plněni

1. požadovaný termín plněni je do 30 ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

2. Součásti dodávky zboží bude i faktura.

3. Místem dodáni je: Sklady Policie ČR v areálu VSOZC, Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary Doubí, GPS: 50.2070419N,
12.8262206E.

4. Čas dodání je mezi v pracovních dnech od 8:00 - 10:00 hod. přistaveni k vykládce a vykládka
do 14:30 hod. Oh|ášenÍterminu dodáni dodávky 2 dny předem s upřesněním času dodání.

5. Kontaktní osoby pro dopravce a dodavatele jsou uvedeny v identifikaci kupujÍcÍho.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajÍcÍho v místě plněni.



2. prodávajÍcÍ dodá společně se zbožím položkový dodacIHst a fakturu.

3. Faktura musí splňovat podmínky pro uznáni (započtení) hodnoty tohoto nákupu bez DPH do
náhradního plněni za rok 2020.

4. prodávajÍcÍ je na požádání kupujicIho povinen sdělit kupujÍcÍmu informaci o splněni
podmínky dle § 81zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

VI.
Platební podmínky a záruka za jakost

1. Úhrada kupní ceny za zboží bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury
vystavené prodávajíchn, na které bude zřetelně uvedeno prohlášení o započtení hodnoty
zboží bez DPH do náhradního plněni za rok 2020. Splatnost faktury bude 30 kalendářních
dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupnísrdouvě.

2. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné Částky z účtu
prodávajÍcÍho.

3. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika - Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, lČ 72051612,
datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: krpk.faktura@pcr.cz), a
musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlavitéto smlouvy.

4. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu
prodávajicknu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo
byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupujIci povinen uvést zároveň
s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího
doručení kupujÍcÍmu.

5. Zálohu kupujÍcÍ neposkytuje.

6. V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku je prodávajÍcÍ odpovědný za vady
zboží, na které se vztahuje záruka za jakost. Záruku požadujeme minimálně 24 měsíců od
data dodáni nebo podle uvedené doby použitelnosti.

7. prodávajÍcÍ bere na vědomi, že zboží bude u kupujÍcÍho rozbaleno postupně a v delším čase
(skladovánI nerozbalené nejméně jeden rok) a vady ne zjevné při přejímce bude kupujÍcÍ
reklamovat až po rozbaleni.

8. Případná reklamace zboží bude řešena po předchozí dohodě na adrese místa dodání. Zde si
prodávajIci neshodné či vadné zboží vyzvedne do 10 dnů od oznámení kupujIcim a dodá na
své náklady do 10 dnů zboží nové.



VII.
Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušeni smlouvy prodlení prodávajÍcÍho s dodávkou
zboží ve sjednaném termínu anebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této
smlouvy, a to včetně požadované dokumentace.

VIII.
Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávajÍcÍ zboží v požadovaném termínu plnění, anebo nesplní-li podmínky dle
Článku VI. odst. 8 této smlouvy, zaplatí kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové
ceny zboží(včetně DPH) za každý, byť i započatý den prodlení.

2. Nezaplatíji kupujÍcÍ kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajicImu úrok z prodlení ve
výši 0,05% z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlenI a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla druhé straně
doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupeniod smlouvy se řIdí§ 2001a násl. občanského zákoníku.

2. KupujÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajÍcÍho
vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnáni.

3. KupujÍcÍ může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvního ujednáni dle ČI. VI. odst.
8 a ČI. VIl. této smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
straně a tímto dnem smlouva zaniká.

5. prodávajki může odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcÍ neuhradil fakturu za zboží
v termínu stanoveném touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvnImi stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.



2. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řidI občanským zákoníkem.

3. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky ke
smlouvě.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupujÍcÍ a jeden
prodávajÍcÍ.

Příloha č. 1
Technická specifikace č. j. KRPK-28811-2/ČJ-2020-1900MZ ze dne 23. dubna 2020

V Sokolově d,, &jk . JÁ -G -05- 2020
v Karlových Varech dne



'°"9
PomM'at a ·:

jID: PCR19ETRPO 2E? 'i q CG 4

,r\ l
. ...l.POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 ' 'µ

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLlClE KARLOVARSKÉHO KRr JE

:0DBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENI

" " ' -

l

KRPK-288 1 1-2 l ČJ-2020-1900MZ Počet listů: l
List č. l

Technická SPECIFIKACE A DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTC VZ
Papírové RUČNÍ UTĚRKY SKLÁDANÉ ZPŮSOBEM Z-Z DO V

23. dubna 2020

Papírové ruční utěrky skládané způsobem Z-Z do V
940 baleni á 4000 ks

! Nákup s náhradním plněním !

Požadované VLASTNOSTL

Způsob skládáni {uvolňování)
Určeno do zásobníků
Materiál
Počet vTstev
Barva
Ražba
Délka utěrky
Šírka utěrky

(Rozměr složeného kusu
Počet utěrek v balíčku
Počet balíčků v kartonu
Počet utěrek v kartonu
Baleni

Z-Z do V
vhodné pro zásobníky na papírové ručníky skládané
Celulóza 100% (žádný podíl recyklovaného materiálu)
2
Bilá, bělost minimálně 80% ISO
Ano
minimálně 2 10 mm
minimálně 240 mm
240 x 105 mm)
200
20
4000 (nebo přepočet aby celkem bylo 4 240 000 ks)
Papírový karton (krabice)

Místo dodáni
Sklady POLICIE ČR v areálu VSOZC
Vodohospodářské sdruženi obci západních Čech - VSOZC,
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary Doubí.
GPS: 50.2070'U9N, 12.8262206E

Odpovědnost za vadY
o Dodavatel bere na vědomí, že zboží bude u kupujícího rozbaleno postupně a vady ne

zjevné při přejímce b¥de kupující reklamovat až po rozbaleni.

o Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 24 měsíců od data dodáni.

Doba dodání
Pracovní dny, v pracovní době 7:30 - 15:00. Ohlášeni termínu dodání předem- požadujeme
v den dodání s upřesněním času dodáni (Obvyklé u veřejných přepravců).
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