
Č. j. KRPH-25779-14/ČJ-2020-0500NE-VZ

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen "OZ")
pro realizaci veřejné zakázky s názvem

,,Dodávka nového mobilního dopravního značení"

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění

Článek I.
Smluvní strany

1. KupujIcF Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
sIdb: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
zastoupený: brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 23235881/0710
Tel.:
Email:
Kontakt pro technické
prováděni smlouvy:

(dále jen ,,kupujícř)

2. Prodávající: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice
kontaktní adresa: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice
zastoupený:
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
Datová schránka: p8bghw3
Bankovní spojení: moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 195658733/0600
Telefon:
e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, B,vložka 2548

(dále jen ,,prodávajici")
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Článek Il.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajÍcÍho dodat do místa plnění, za podmínek

v ni sjednaných, kupujícímu zboží specifikované v ČI. Ill této smlouvy a převést na
kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupujíci se zavazuje, že zboží převezme a
zaplatí prodávajIcMu sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne
22.4.2020.

V

článek Ill.
Zboží, předáni zboží, vady zboží

1. Zbožím se rozumí 202 ks nového mobilního dopravního značení dle specifikace
uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.

Dopravní značení musí splňovat požadavky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
technické parametry a podmínky dle provádějíci vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Mobilním dopravním značením se rozumí sestava:
Dopravní značka, uchyceni na sloupek, sloupek a podstavec. Princip uchycení, délka
sloupku, váha a rozměr podstavce bude optimalizovaný pro každou poptávanou
dopravní značku. Reflexní provedení dopravního značení je požadované v nejvyšším
stupni reflexe třídy Ill.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této
smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajÍcÍm.

3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven doklad o předání a převzetí
zboží (dodací list, předávací protokol), který bude podepsán oprávněnou osobou.
Doklad musí obsahovat rozpis dodaného zboží jeho cenou.

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmÍtnutí převzetí zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se
použijí ustanovení odstavců 1 až 4.

5. Kupujicí je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávajÍcÍ
tuto vadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené
kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. prodávající je povinen
předat zboží kupujÍcÍmu po odstranění vady dle tohoto článku. Vady zjevné při dodáni
zboží je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajichnu při převzetí zboží, vady skryté je kupujÍcÍ
povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

6. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží nemá právni vady ve smyslu ust. § 2099 a násl. OZ.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Termín plnění
prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa plněni nejpozději do 14 dnů ode dne
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účinnosti smlouvy, tj. zveřejněni smlouvy v registru smluv.

2. Dodávka bude uskutečněna po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou
osobou k technickému provádění smlouvy.

3. Místem plnění je Sklad Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
549 06 Bohuslavice nad Metují.

4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujicím, po potvrzení dodacího listu, který bude
podepsán oprávněnou osobou a obsahující veškeré informace uvedené v ČI. Ill odst, 3
této smlouvy.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujiciho převzetím věci.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je stanovena takto:
Mobilní dopravní značeni

Cena za celý předmět plnění bez DPH:

VyčislenÍ 21% % DPH

Cena za celý předmět plněni včetně DPH

218.540,00 Kč

45.893,40 Kč

264.433,40 Kč

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 ,,Specifikace předmětu plnění - cenová
kalkulace", ve které jsou uvedeny parametry zboží s vyčislenkn jednotkových cen po
položkách.

2. Cena za celý předmět plnění obsahuje veškeré náklady prodávajÍcÍho nezbytné
k realizaci dodávky a je uvedena včetně dopravy do místa plnění.

3. Cena je uvedena v korunách českých a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na
výši ceny.

4. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajíckn
po převzetí zboží a po potvrzení dokladu o předání a převzetí zboží oprávněnou
osobou kupujíciha Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajÍcÍm musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, čIslo objednávky a evidenční číslo smlouvy.
Zvlášť' bude vyčíslena cena bez DPH, zvlášť' DPH a celková cena zboží včetně DPH.

5. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude předána ihned po dodání zboží, nejdéle
však do 5 dnů ode dne řádného předáni zboží.
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6. prodávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře kopii dokladu o předání a převzetí zboží.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujicimu na kontaktní adresu kupujícího.

8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupujÍcÍ povinen až do odstraněni vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce 21 kalendářních dnů.

9. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajicknu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

10. KupujícI je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. ProdávajÍcÍ je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením
ceny zboží. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodrženi termínu dodáni a předáni zboží podle ČI. Ill. a lV. ze strany
prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujIcího z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlenI prodávajícIho s odstraněním vad zboží je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajÍcĹmu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlenI ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich
uplatněni.

4. Povinnost zaplatit úrok z prodlenI se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran

na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho
řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajichn, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než dvacet (20) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill;
C) porušeni jakékoli povinnosti prodávajícIho podle této smlouvy.

7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insdvenční řízenI, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízenÍ:
c) prodávajici vstoupí do likvidace.
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8. Učinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. ProdávajÍcÍ ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců. Zboží musí být
dodáno kompletní, nové, nepoužité, v originálnkn baleni výrobce,

2. Případná reklamace vad musí být provedena písemně.
3. prodávající provede v rámci reklamace záruční opravu. V případě neopravitelnosti

provede výměnu za nový, nepoužitý výrobek stejných nebo kvalitativně lepších
vlastností. Opravený případně nový výrobek dodavatel dodá do místa plněni,
nejpozději do 1 měsíce od data uplatněni reklamace.

4. Záruční opravy budou přednostně prováděny v místě plnění. Pokud to nebude možné
a bude potřeba servisní zásah ve specializované opravně, prodávající zajisti odvoz a
dopravu zpět do místa plnění na vlastní náklady.

5. prodávající je povinen v případě prodleni s vyřízením reklamace zaplatit kupujichnu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, a to za každý případ a za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 14
kalendářních dnů ode dne jejího uplatněni.

6. Reklamace jsou ze strany kupujÍcÍho řešeny osobou pověřenou k technickému
provádění smlouvy.

Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslednI části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. prodávající je povinen ve smyslu ustanoveni § 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.

5. prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujíciho písemně na existujicí či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
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Článek X.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

2. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. OZ.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného

dodatku.

4, Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha Č.1 - Specifikace předmětu plnění - cenová kalkulace
Příloha Č.2 - Plná moc

V Hradci Králové V Hradci Králové

Za kupujĹcÍho:

brig. gen. Ing. Petr Petřík
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky

Za prodávajÍcÍho:

podepsáno elektronicky
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přibha č. 1 kupnIsmlouvy č.j. KRPH-25779-14/ČJ-2020-0500NE-VZ

Specifikace předmětu plněni- cenová kalkulace

čÍslo dopravního
. . . ,V ., znaceni dle pozadova nePoložka c6sĺo , . Nazev dopravního znaceni V ,

vyhlašky c. m ňoz$tv1 v ks
294/2015 Sb.

Nejvyšší dovolená rychlost 20
1 B 20a km/h 9

Nejvyšší dovolená rychlost 30
2 B20a km/h 11

Nejvyšší dovolená rycholost 50
3 B 20a km/h 2

Nejvyšší dovolená rychlost 70
4 B 20a km/h 1

Zákaz předjížděni5 B 21a 2

6 B 26 Konec všech zákazů 4
Povinnost zastavit vozidlo (nápis

7 B 27 STOP/KONTROLA) 6

Povinnost zastavit vozidlo (nápis
8 B 27 STOP/POLICIE) 7

Přikázaný směr jízdy objížděni

9 C 4a vpravo 6

přikázaný směr jízdy objížděni

10 C 4b vlevo 2

Dodatková tabule - vzdálenost k
místu platnosti 80 m

11 E 3a 1

Dodatková tabule - vzdálenost k
místu platnosti 20 m

12 E 3a 1
13 IP 18b Sníženi počtu jízdních pruhů 2
14 Z 1 Dopravní kužely 10
15 Z 2 Mobilní zábrana 10
16 Z 4c Směrovací deska středová 4

Směrovací deska se šipkou
17 Z 4d doleva 53

$merovací deska se sipkou
18 Z 4e doprava 71

Celková cena za celý předmět
plnění, tj.202 ks nového
mobilního dopravního značení,
včetně dopravy do místa plnění

202 218 640,00 45 893,40 264 433,40
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SŮS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4

PLNÁ MOC

Společnost SŮS Královéhradeckého kraje a.s., se sídlení Kutnohorská ul. 59, 500 04 Hradec
Králové - Plačice, IČ 27502988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl B, vložka 2548, jejímž jménem jednají předseda představenstva
a místopředseda představenstva

zmocňuje tímto k zabezpečení operativního obchodního a provozního vcdení společnosti ředitelem
společnosti dle platných Stanov společnosti SŮS Královéhradeckého kraje a.s. a Organizačního řádu
společnosti, v souladu s ustanovením § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
(NOZ) v platném znění a rozhodnutím představenstva společnosti

pana

k zastupování společnosti při zajišt'ování obchodní a provozní č innosti společnosti v rámci
kompetencí, daných řediteli spokčnosti dle Organizačního řádu společnosti, zejména aby činil
veškerá právni jednání směřující k předkládání a podepisování příslušných dokumentů jménem
společnosti v souladu s vnitřními předpisy společnosti, vztahujících se zejména k předkládáni
poptávek a výzev společnosti k podání nabídky vůči dodavatelům, jmenování příslušných komisí
a zajištění pověření k jednání, podával námitky proti úkonůin zadavatele, uplatňoval jménem
společnosti nároky z uzavřených sniluv podle příslušných právních předpisů, potvrzoval příslušná
plnění, to vše bez omezeni finančního limitu.

Zmocněnec je dále zinocnén k zastupování společnosti při uzavírání smluvních vztahů společnosti,
zavazujících společnost do výše každého jednotlivého plněni, nepřesahujícího částku 750 000,- KČ
( slovy Sedmsetpadesáttisíckomnčeských) bez DPH, tedy je oprávněn podávat a podepisovat nabídky
společnosti, podepisovat jednotlivé snilouvy včetně jejich dodatků, dohody o narovnání , dohody
o splátkách a další příslušná smluvní ujednání v závazkových vztazích společnosti v uvedeném
finančnírn limitu.

Zmocněnec je oprávněn udělit zmocnění dalším osobám, zejména zaměstnancům společnosti
v rozsahu jejich odborné fpůsobilosti dle pracovního zařazení, v souladu s Organizačním řádem
společnosti a podpisovým řádem společnosti. Zmocnění nesmí přesahovat rozsah oprávněni,
udělených řediteli společnosti Organizačním řádem společnosti.

Tato plná nahrazuje v celém rozsahu původní plnou moc, udělenou zmocněnci ode dne 1.11.2014
a uděluje se po dobu výkonu fůnkce ředitele společnosti.

V Hradci Králové dne 1. února Z017
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Zmocnění přijímáin v celém rozsahu:
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