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Kupní smlouva 
(dále jen „smlouvďl 

uaavřehádíe & 2079 a následujících zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíd't předpisů 

Kupující: 
Název: 

Adresa sídla: 
zastoupený: 
IČO: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Číslo smlouvy: 

na straně jedné 

[dále jen jako „kupujíd'l 

Prodávající: 
Název: 
Adresa sídla: 
Adresa pro doručování: 
Statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Číslo účtu: 
Tel: 
E—mail: 

na straně druhé 

(dále jen jako .prodávajlcm 

(dále jen „občanský zákoník“) 

|. Smluvní strany 

Česká republika, organizační složka — Národní úřad pro kvhemetíckou a 
Informační bezpečnost 
Mučednická 11251'31, 616 00 Brno 
JUDr. Věrou Voiáčkww, MPA, náměstkyní ředitele úřadu 
058 002 26 
Česká národní banka 
3031881/0710 
2496řÉUZU-NÚKIB-Eí240 

ALKON Interier s.r.o 
Resslova EGDIBS, 500 02 Hradec Králové 
Reslova StD/35, 500 01 Hradec Králové 

jednatel 
64825205 
C264825205 
Česká spořitelna a.s. 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8742 
1080562349/0800 

 
oninterierQalkonínteriemz 

(Kupující a prodávající společně dále také jako „smluvní strany? 

II. Předmět koupě 
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt 

k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodaůt pro kupujícího. 

Chlajna-d: 
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2. 

10. 

11. 

Podrobný popis předmětu koupě včetně techníckě specifikace splňující minimální technické parametry 
je uveden v příloze č 1 této smlouvy -— „Podrobný popis předmětu kaupě včetně technické 
speciňkace“. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci. 

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít za podmínek uvedených zejména v článku IV. Této smlouvy 
a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čtánku V. této smlouvy. 

Ill. Termín koupě 
Termíny odevzdání jednotlivých částí předmětu koupě do míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
smlouvy- „Podrobný popis předmětu koupě včetně technlckě spedfíkaoe'. Po dohodě je možné dřívější 
odevzdání předmětu koupě. 

Kupující je oprávněn jednostranně změnit rozsah plnění jednotlivé části předmětu koupě, a to tak, že 
množství jednotlivých dodávek výrobků bude sníženo až o 15 % počtu příslušné části dle přílohy č. 1 
smlouvy — „Podrobný popis předmětu koupě včetně technické spedňkace'. Toto snížení včetně 
uvedení přesného počtu výrobků je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději čtyři (4) týdny 
před termínem plnění, spolu se specifikací barevných kombinací požadovaného plnění. 

N. Způsob odevzdání pMmětu koupě a místo odevzdání 
Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na uvedené adresy: 

- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Cejl 478/10, 602 00 Brno, 

- Národní úřad pro kybemetickou a informační bezpečnost, Olšanská 3819, 130 00 Praha 3, 

- Národní úřad pro kybemetíckou a informační bezpečnost, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, 

- Národní úřad pro kybemetlckou a informační bezpečnost, Mučednícká 1125/31, 616 00 Brno, 

- případně další pracoviště kupujícího. 

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího kpřevzetí předmětu koupě e-mailem na adresu 
 anebo na  nejpozději sedm (7) pracovních dnů před dnem 

odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas 
odevzdání předmětu koupě, jakož ijměna zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří 
budou předmět koupě přebírat na jednodívých shora uvedených adresách kupujícího. 

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu 
koupě [dle přílohy této kupní smlouvv). 

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít. 

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví 
prodávající a který bude podldadem pro vystavenífaktury kupujícímu. 

V. Kupní cena a platební podmínky 
Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 22.4.2020, která tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy — „Krycí list nabídky-'. 

216 
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12. 

13. 

14. 

15. 

iS. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 26333333 Kč, 

Celková cena s DPH činí 319.360,-Kč 

slovy: třistadevatenácttísíctřlstašedesát korun českých s DPH. 

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu za předmět koupě až po převzetí předmětu koupě 
nebo jeho částí. Součástí daňového dokladu [faktury] bude vždy dodací list nebo dodací listy na 
kupujícím převzatou a prodávajícím dosud nefaltturovanou část plnění předmětu smlouvy. 

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury), jehož 
součástí je kupujícím potvrzený dodací list nebo dodací listy. Daňový doklad vystaví prodávající po 
odevzdání předmětu koupě. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů -— faktur činí třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu. Za datum doručení se považuje 
první pracovní den po zaslání fakturv kupujícímu. 

Daňové doklady —- faktury budou zaslánv elektronicky na e-maílovou adresu objednatele: 
posagggkibcz, případně do datové schránky: zzfnkp3. 

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu 
koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s 
údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupe. 

Daňový doklad bude v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a bude obsahovat náležitostí stanovené zákonem o DPH a ustanovením 9 435 odst. 1 občanského 
zákoníku. 

Objednatel má právo daňové dokladyf - faktury prodávajícímu před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit. 
aniž by došlo k prodlení s jejich úhradou, [i] obsahují-Ii nesprávne ůdaje, (lij chybí—lí na daňových 
dokladech — fakturách některá : náležitostí. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů 
počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury kupujícímu. 

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňových dokladů - faktur se rozumí odeslání částky v 
daňovým dokladech -falcturach : účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny-se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
v zákonné výší. 

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena 
pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem 
koupě, : jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. 

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých 
nákladů nutných na řádné splněníveřejné zakázky. Jedná se zejména o: 

. dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě, 

. seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě, 

. uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčností. 

Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPl-l na účet 
příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně. tento postup je považován za 
splnění závazku kupujícího. 

3/6 
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25. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Vl. Převod vlastnimrí 
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí 
a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit 
“pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu. 

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 
Záruka za jakost předmětu koupě je stanovena na minimálně 5 let od převzetí jednotlnfych částí před- 
mětu koupě uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - „Podrobný popis předmětu koupě včemě technicw 
ké specifikace“. 

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důaiedku 
reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím. 

Zreklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud 
ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí. 

VIII. Smluvní pokuty 
V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku lll. této smlouvy se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH1 neodevzdaně části 
předmětu koupě za každý započaty kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na 
náhradu škody vznikle : porušení termínu plnění dle této smlouvy. 

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každe jednotlivě reklamované vady v průběhu 
záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 Důl,— Kč za každý í 
započaty den prodlení. 

V případě omdlení prodávajícího : odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy vdeíoe 
trvání delší, než 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 000; Kč. 
Smíuvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy. 

Všechny výše uvedené smluvní pokuty j5ou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. 

lit. Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě prodlení prodávajícího 
s odevzdáním předmětu koupě delším než 20 dnů. Odstoupení od smlouvyje kupující povinen písemně 
oznámit prodávajícímu. 

K. Ostatní ujednání 
Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazně právní předpisy a platně doske 
technické normy a platné bezpečnostní předpisy. 

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce. 

41'6 
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35. 

37. 

38. 

39. 

41. 

42. 

43. 

45. 

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními 
předpisy CR a další doklady vztahující se kjeho převzetí a používání. 

XI. Ustanovení přechodná a závěrečná 
Tato smlouva nabývá platností jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v 
informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č“ 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smíuv"). 

Prodávající je srozuměn s tím, že kupující, jakožto osoba uvedená v 9 2 odst. 1 písm. aj zákona o regis- 
tru smluv, je povinen podle 5 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu správci registru 
smluv k zveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavřeni. 

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským 
zákoníkem. 

Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezaníkají práva na již vznik- 
lé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

Nestanovl-li smlouva jinak, lze ]i měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádňt se písemně k návrhu změny smlouvy 
předloženého druhou smluvní stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu, 

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný roz— 
por by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení 
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - „Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specilikace“ 
Příloha č. 2 - Produktový list Pol. č. 1 a Pol. č. 2 
Příloha č. 3 — „Krycí list nabídky" 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážně vůle; na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy. 
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V Brně,

Jméno: JUDr. Věra Vůščková, MPA 
Titul: náměstkyně ředitele úřadu 

či! - Národní úřad pro kybemetlckm 
: informační bezpečnost 

[Kupující] 

č. ]. 249612020-NÚKlB-Eř240 

' '

Jméno:  

Titul: jednatel 

ALKON hud-r s.r.o 

[Prodávající] 
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Příloha č.2 - Produktový list - Pol. č.1 
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Příloha č-3“ 

Krycí list nabídky 

Vzhledem k předpokládané hodnotě očekávaného plnění a s ohledem na 5 27 zákona č. 1342016 
Sb.. o zadávání veřejných zakázek (dále jen .zákon'), je tato veřejná zakázka vypisována jako 
veřejná zakázka malého rozsahu. 

Označení veřejné zakázky: 

„Dodávka nábytku ral.2 - hanmlářaké & lmfemůnl zidle pm objekty Olšanská, Cejl. Faun Podnmlská a 
Mučednidtá“ 

(dále také „veřejná zakázka') 

Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Zadavatel veřejné 28k Národní úřad pro kybemetiokou a informační bezpečnost 

idlem Mučednická 1125/31, 616 00 Brno 

učo 05 so 02 26 

 
| | | | | zadavatele Ě  

Identifikace uchazeče: 
Jméno/názevlobohodnl firma: ALKON interier s.r.o. 
Bšdllštěisídlolmisto podnikání: Resslova 600135. Hradec Králové 
| O: 64825205 
DIC: 6264825205 

psaný u OR: ajský soud v Hradci Králové. oddíl C. vložka 6742 

60055 Hradec Králové 
 

AX: 
My. níže podepsaní, tlmto prohlašujeme: 

1. Prostudovali jsme a plné přijímáme obsah zadávací dokummace. která specifikuje předmět 
veřejné zakázky. Timto prohlašujeme. ze přijímáme veškeré podmínky v ni obsažené bez 
výhrad a omezení . 

2. V souladu s podminkami stanovenými ve Výzvě k podánl nabídky nabizime poskytnutí plnění. 
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které je předmětem této veřejné zakázky. 
3. Naš nabidkov caen činí: 

319.360: 

4. Touto nabídkou budeme vázáni po celou dobu zadávací lhůty. která byla stanovena 
zadavatelem na 60 dní a počíná běžet od uplynutí posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

5. Podáváme tuto nabídku naším jménem a potvrzujeme. že se neúčastníme v zadávacím řízení 
na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále že nejsme současná 
poddodavatelem, jeho: prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuíe 
kvalifikaci. 

6. Budeme ihned informovat zadavatele. pokud by došlo k jakekoli změně ve výše uvedeným 
okolnostech v kterékoli fázi v průběhu zadávacího řízení. Rovnež plne uznáváme a přijímáme, 
že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v teto žádosti může mít 
za následek naše vyloučení z tohoto zadávacího řízení. 

?. Jsme si vědomi, že do doby uzavření smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným 
přijetím : Vaší strany představovat závaznou smlouvu mezi námi. 

8. Jsme si vědomi, že zadavatel má právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodů. 

Jméno a příjmení. funkce:  - jednatel 
Řádně pověřen podepsat tento krycí list nabídky jmenem: lírmy ALKON interier s.r.o. 

Místo a datum: 

V Hradci Králové 

22.4.2020 

Razítko a podpis: 




