
KUPNÍ SMLOUVA
%/ 2, V č. smlouvy kupufcího KS-001-2020

c· smlouvy prodávajjcího HZS - 002- 2020

'°:<:;gk?,d|e ustanoven1§ 2079 a násl' 'áč':á':,:' |:9/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

prodávající
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

AVEC CHEM s.r.o.
Staré Jesenčany 79, 530 02 Pardubice
Ing. Michal Filipi, jednatel společnosti
25271016
CZ25271016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 11439 (dále jen ,,prodávajícŕ')

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
sIdlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým, na základě pověření č.j. MV-50180-4/OSM-

2020
(dále jen ,,kupující")



Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží,
specifikované v ČI. Ill. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Článek Ill.
Zboží, předání zboží, vady zboží

1, Předmětem této smlouvy je dodání
100.000 ks filtrů P3 r (protičásticový), závit: RD 40X1/7"

(dále jen ,,zboží").

2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických,
bezpečnostních a hygienických norem a právního řádu České republiky.

3, KupujÍcÍ se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy.

4. prodávající k dodávce vyhotoví dodací list ve 3 (třech) vyhotoveních,' který bude po předání
zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení dodacího listu, třetí vyhotovení přúoží prodávající k faktuře.

5. Kupujícl je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí
převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od
původního termínu předání zboží.

6. prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

Článek lV.
Doba a místo dodáni, předání zboží

1. prodávající je povinen dodat zboží do 30. června 2020 takto

· 2.160 ks filtrů P3 r (protičásticový), závit: RD 40X1/7" do 3,4.2020

a dalších

· 39.780 ks filtrů P3 r (protičásticový), závit: RD 40x1/7" do 30,4.2020

· 40.320 ks filtrů P3 r (protičásticový), závit: RD 40x1/7" 31.5.2020

· 70.020 ks filtrů P3 r (protÍčásticový), závit: RD 40x1/7" do 30Á2020

2. Místem dodáni je MV - GŘ HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR,

Libušina 601/105, 779 00 Olomouc.

3. prodávajÍcĹ se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu
dodání zboží nejméně 5 dní předem.
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4, Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení dodacího
listu v místě dodání, K převzetí zboží a k podpisu dodacího listu je oprávněn: Vlastimil Gothard,
tel: +420 724 158 739,

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

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajlclho.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží

od prodávajÍcÍho.

Článek VI,
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena byla stanovena dohodou stran a to v nás|edujícľ výši:

č. Název ks cena v KČ cena celkem Sazba cena celkem
pol. (technická specifikace) bez v KČ bez DPH DPH v KČ s DPH

DPH/Ks

1 filtr P3 R
(protičásticový) 152.280 160,00 24,364,800,00 21% 29.481.408,00
závit: RD 40X1/7"

Cena celkem
24,364,800,00 29.481.408,00

Slovy dvaceťdevětmj|ion'ůčtyřistáosmdesátjednatisÍcčtyřjstaosm korun nula halířů celkem
(29,481,408,00korun českých s dph)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do místa plnění, skladování, zprovoznění, zaškoleni obsluhy atd.) Sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
prodávajícfm, duzp je den předání a převzetí každé jednotlivé dodávky zboží.

4, Faktury po splnění požadovaných podmínek dodávky budou prodávajícím doručeny na adresu:
Ministerstvo vnitra - odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

ProdávajÍcĹ je povinen přiložit k faktuře originál dodacího listu potvrzeného oprávněnou osobou
kupujÍcÍho,

5, Smluvnf strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 21 (jednadvaceti) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení
se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny ,
z bankovního účtu kupujícIho,

7, Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující
povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu' zboží a může zboží vrátit, Okamžikem
odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
21 (jednadvaceti) kalendářních dnů.
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8. Kupující nebude poskytovat prodávajlcImu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
části.

9, Faktury doručené v prosinci roku 2020 musí být kupujľcknu doručeny nejpozději patnáctého dne
uvedeného měsíce.

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně, Prodávajlcl je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující
v prodlení se zaplacenlm ceny zboží, Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce do 21 (jednadvaceti) kalendářních dnů, prodávající je povinen doručit
kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručeni vrácené.

11, prodávající je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží
sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší
částce, než mu náležely. Vrácení bude provedeno způsobem stanoveným kupujícím.

12. Platby budou realizovány v korunách českých (czk) na základě předložené faktury výhradně na
účet prodávajÍcÍho, Pokud prodávajlcí nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České
republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.

Článek VIl.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě' nedodržení termínu dodání a předání zboží podie ČI, Ill. a lV. ze strany
prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujIciho z důvodů vad zboží nebo
v případě prodlenl prodávajĹcÍho s odstraněním vad zboží je prodávajÍcÍ povinen uhradit
kupujlclmu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez dph za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení,

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlenľ s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.

3, Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

5, Za podstatné porušení této smlouvy prodávajlcľm, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 3 (tři) pracovni dny;
b) neodstranění vad zbožl ve lhůtě stanovené podle ČI, VIIL;
c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujIcího;

' d) nepřevzetí zboží podle ČI.. Ill, 5,

6, Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajIcího probíhá insolvenčnl řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) jnso|venčnl návrh na prodávajÍcĹho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčnlho řízení;
c) prodávajícl vstoupí do likvidace.

7, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60)
kalendářních dni.
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8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně, Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, s

9. mluvní pokuty.

Článek Vlll.
Záruka a sankce za její nedodržení

1, prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců
od data předání kupůjícímu.

2, Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to
formou písemného oznámeni o vadě e-mailem: michal.filipi@avec,cz, Na písemné ohlášení vad
je prodávající povinen odpovědět do 3 (tři) pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní,
má se za to, že souhlasí s termínem odstraněnf vad uvedeným v ohlášenI,

3, prodávajlcí se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od doručení
reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujíchn, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do 5 pracovních dnů
od nahlášení vady.

4. V případě nedodržení termínu odstraněni vad dle odstavce 3. tohoto článku,
je prodávajÍcÍ povinen kupujÍcÍmu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý, byt'
i započatý den prodlení. . r . :e "l: ,,· i , .'.,'
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Článek lX.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
uvedených v či. l.

2, Prodávající je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně '
po dobu "10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni ceny zboží, popř.
k poslednImu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými
kontrdnlmi orgány.'

3. Prodávající je povinen upozornit kupujĹcĹho písemně na existujícf či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ j při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.

4, ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží,

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na' dobu určitou, a to do doby splnění závazků kupujícím
a prodávajíchn.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou oprávněny
k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy,

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

4. Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i se zveřejněním všech úkonů a
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
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5, Srn ouva může být změněna pouze formou plsemných dodatků, které b,d,,
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. "QP7A"7^:%

6, Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, b q
řešeny smírnou cestou - dohodou, Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušn m 4'
českým soudem podie práva České republiky.

7. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně
přís|ušnýmj ustanoveními občanského zákoníku.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží prodávající a 1
(jeden) kupujIcí.

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

V Pardubicích dne 3.4,2020

AVEC , EM s.r,o.

V Praze dne Qemc'

Za

Ing
ředitel odboru správy majetku

Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra
odbor správy majetku
p.o, BOX 155/OSM

140 21 Praha 4
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