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KUPNÍ SMLOUVA t. SML/2020/03418

Hlavní město Praha...................................................-
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1,110 01
jednající Ing. Eduardem Šustcrem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 
Korunní 98, Praha 10, tOl 00 
{dále jen „Kupující")

l^Řemn^95/W^tará
mtmtĚiĚĚp

STREBL s.r.o.
se sídlem
zastoupená___
IČO: 29124140 
DIČ: CZ29124140 
Tel. /Fax 
E-mail 
Bankovní 
číslo účtu 
{dále jen „Prodávající")

Role, 36Q 17 Karloyy Vary 
rokura

(dále také společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní strana")

Kupující a Prodávající v souladu s § 2079 a násl. Č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu, 
na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VZ 1820 - Dodávka ochranných 
roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy“.

‘ ' ' Článek I.................*................... ■ * * ‘
Úvodní ustanovení

1. Tato leupni smlouva (dále jen „Smlouva") se mezi výše uvedenými smluvními stranami 
uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VZ 1820 - 
Dodávka ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy" (dále jen „veřejná 
zakázka") na základě něhož, byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnějši.

2. Tato veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řizení mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,ZZVZ“). 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 ZZVZ.

3. Účelem této Smlouvy je vymezení práv a povinnosti smluvních stran při zajištění dodávky 
ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
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4. Prodávající výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této Smlouvy, přičemž 
mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění 
jeho závazků dle této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že bude dodávku na základě této 
Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu 
se svou nabídkou.

5. Prodávající prohlašuje, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizací předmětu 
plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy za dohodnutou maximální 
kupni cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro 
plnění veřejné zakázky.

6. Prodávajicí prohlašuje, že jím poskytované plněni odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plněni vztahují.

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto Smlouvou se řídi 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Předmět Smlouvy a předmět plněni

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího spočívající v dodávce 30 000 kusů nových 
ochranných zdravotnických třívrstvých roušek (dále jen „předmět plnění11 nebo také 
„zboží11) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), včetně dopravy 
na místo plnění. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá předmět plněni a umožní 
mu k němu nabýt vlastnické právo.

2. Předmětem Smlouvy je závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícimu za řádně a včas 
dodaný předmět plněni cenu za podmínek níže uvedených.

3. Prodávající je povinen dodat předmět plnění nQyý,, ve. specifikaci a. prov&dc.ni uvedeném 
ve Smlouvě.

4. Prodávajicí je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí 
vlastnického práva k předmětu plnění Kupujícim,

5. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující 
potvrdí písemně dodací list.

6. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující 
potvrdí písemně dodací list, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne dodací list písemně 
potvrdit.

Článek IIL
Podrobná specifikace předmětu plněni

1. Předmět plněni musi být nový, určený pro český trh a musí splňovat veškeré právní 
požadavky pro dovoz, prodej a užití v ČR stanovené příslušnými zákonnými předpisy.

2. Prodávající dodá předmět plnění s obchodním označením: QMJ100...................... .. . ..

3. Předmět plněni musí splňovat minimálně tyto technické parametry:

• Splňuje normu ČSN EN 14683
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• Nese označeni CE
• Je určen pro jednorázové použili
• le tří vrstvy, minimálně se třemi záhyby
• Jc opatřen gumičkou pro snadné a rychlé uchycení za uši a nosním modulačním 

páskem
• Minimální rozměry plochy samotné roušky jsdu 170 x 95 mm
• Materiál roušky je zdravotně nezávadný, antialergický.

Článek'IV.' * ...................
Cenové ujednání a platební podmínky

I

1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy.

2. Kupní cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, 
platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných 
skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu, je uvedena 
v KČ bez DPH a Činí:
Kupní cena za kompletní předmět plnění (30 000 kusů): 175 500,- Kč bez DPH

3.

4.

5.

Kupující zaplatí za předmět plněni na základě faktury, kterou Prodávajicí doručí 
Kupujícímu, na fakturační a korespondenční adresu Kupujícího, uvedenou ve Smlouvě 
po písemném potvrzení dodacího listu ze strany Kupujícího. Částka uvedená na faktuře 
za dodávku bude odpovídat počtu dodaného zboží a bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený pověřeným zaměstnancem MP HMP.
Prodávající je oprávněn po dohodě s Kupujícím vystavit na zálohovou fakturu.

Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Kupujícímu. 
Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodárvajíei obdržel platbu na svůj účet 
uvedený v této Smlouvě.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitostí 
daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši 
prokazatelných nákladů, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího 
obdrženi Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě přestane běžet ihůta splatnosti faktury a nová Mta začne běžet dnem 
doručení opravené faktury Kupujícímu.

. . . Článek V,..................................................................
Dodací podmínky

1. Předmět plněni dodá Prodávající Kupujícímu na základě této Smlouvy.

2. Dodací lhůta je stanovena na 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

3. Místem dodání pro dodávku předmětu plnění je pracoviště skladového hospodářství MP
HMP na adrese: Zboží je možné dodat na místo dodání
v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod.
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4. Dokladem o dodání a převzetí předmětu plnění (zboží) je dodací list Prodávajícího 
písemně potvrzený zaměstnancem MP HMP. Dodací list musí alespoň obsahovat číslo 
této Smlouvy, specifikaci předmětu plnění, množství dodaného předmětu plněni.

5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kupujícímu 
nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném 
termínu a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. 
V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky.

6. Prodávající je povinen splnit svůj závazek ze Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně 
a včas.

Článek VI.
Záruka a odpovědnost za vady a uplatnění práv z vadného plnění

1. Prodávající se. zavazuje, že-předmět plnění bude-v okamžiku jeho převzetí Kupujícím 
vyhovovat všem požadavkům Smlouvy a právních předpisů na rozsah, množství, jakost 
a provedení předmětu plněni.

2. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění vyhovovat též plněni nabídnutému 
Prodávajícím v nabídce podané do výběrového řízeni, na jehož základě je Smlouva 
uzavřena.

3. Předmět plněni musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávajicí je povinen 
zajistit, aby dodáním a užíváním předmětu plnění nebyla porušena práva Prodávajícího 
nebo třetích osob vyplývající z pTáv duševního vlastnictví. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba.

4. Prodávajicí je povinen dodat předmět plnění jako zboží originální, nové (nepoužité) 
v obvyklé jakosti, jaká je příslušnými zákonnými předpisy stanovena pro tento druh 
zboží.

5. Prodávajicí se zavazuje poskytovat na předmět plnění záruku v délce 24 měsíců od data 
písemného potvrzeni dodacího listu Kupujícím.

7. Má-li předmět plnění vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo
a. na odstranění vady dodáním nového předmětu plněni nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodáni 
chybějící části předmětu plnění,

b. odstoupit od Smlouvy.
8. Není nepřiměřené, požaduje-li Kupující odstranit vady dodáním nového předmětu plnění 

nebo jeho části bez vady, nebo nemůže-li Kupující rádně užívat předmětu plnění nebo 
jeho část pra větší počet vad.

9. Kupující je oprávněn nároky dle odstavce 7 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Kupující není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporuji.

10. Kupující písemně sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez 
zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez 
souhlasu Prodávajícího.

11. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, 
co jej k tomu Prodávajicí vyzval, může Prodávající odstranit vady podle své volby
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dodánim nového předmětu.plněni pebojehp části; volba nesmi .Kupujícímu, způsobit 
nepřiměřené náklady.

12. Kupující má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Prodávajícímu. Pokud Kupující požaduje v reklamaci odstranění vady, je Prodávající 
povinen neprodleně po obdrženi reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstraněni 
reklamované vady.

13. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu.

14. Nezahájí-li Prodávající činnosti vedoucí k odstranění vady do 3 kalendářního dne 
od oznámeni vady Prodávajícímu, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle 
předcházejícího odstavce, jc Kupující oprávněn
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Prodávajícího,

b) od Smlouvy odstoupit.

15. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu, y scmvjsjosti odstranění, vady.způsobem,dle 
předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit.

16. Prodávajíci je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zdaje uplatněni vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že Uplatnění vady Kupujícím nebylo 
oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit 
Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

17. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
18. Při dodáni nového předmětu plnění nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu 

na náklady Prodávajícího předmět plněni nebo jeho část původně dodanou.

Článek Vil.
Smluvní sankce

1. Poruší-li Prodávajíc! povinnost dodat předmět plnění ve sjednané době, je Prodávající 
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den 
prodlení,

2. PoruŠÍ-Jt Kupující povinnost zaplatit kupní cenu ve sjednané době, je povinen uhradit 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodleni.

3. PoruŠí-li Prodávající povinnost dodat Kupujícímu předmět plněni bez vad, je povinen 
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupni ceny. Úhradou smluvní pokuty 
nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnční Prodávajícího.

4. V případě, že Prodávající nedodrží některou ze lhůt dle £1. VI. odst, 13 nebo 14 této 
Smlouvy jc povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé 
takové porušení.

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní 
pokutou utvrzený.

6. Kupující je oprávněn požadovat náhradu Škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 oběanského zákoníku 
se na závazky vyplývající pro ně z této Smlouvy nepoužije.
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Článek vm.
Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednáni bylo uvedeno v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m, Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum 
jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují 
za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 
zákona &. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých ' smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha.

Článek IX.
Odstoupení od Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením 
od Smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo ve Smlouvě.

2. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, 
nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
a) Prodávající nesplní lhůtu plnění dle odst. 2 ČI. V Smlouvy,

b) při dodání zboží nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované 
dle specifikace v čl. III. této Smlouvy,

c) Prodávající nesplní lhůtu dle odst: 13 nebo odst.-14čl. Vl.-této-Smlouvy .•

d) vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávajicí nebude schopen zboží dodat,
3. Prodávajíc! je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodleni 

se zaplacením daňového dokladu - faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy 
Kupující nezaplatil z důvodu vad dodaného Zboží nebo porušeni Smlouvy Prodávajícím.

4. Kupující může odstoupil od této Smlouvy z důvodu:
a) Prodávající měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,

b) Prodávajicí před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

5. Účinky odstoupen! od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné 
Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před 
odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plněni vrátí.

• • Článek X.-- ................................................. •
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
Stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.
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2. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich náležitostí 
Kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní 
úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotovení splatností originálu, z nichž 
Prodávající obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Kupující 2 (dvě) vyhotovení.

4. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. V případě změny 
či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších 
souvisejících zvláštních právních předpisů. Změna nebo doplnění Smlouvy může být tedy 
uskutečněno p.ouze písemným dodatkem k této .Smlouvá podepsaným oběma smluvními 
stranami.

6. Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně 
neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídi občanským zákoníkem.

7. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde 
k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

8. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výmčna e- 
mailovýeh, či jiných elektronických zpráv.

9. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní
vymabatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím 
pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře 
veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 
vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšši možné míře odpovídá účelu 
původního ustanovení a cílům této Smlouvy.- -................................... *......................

10. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelné a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 2 2 -06- 2020

hlavní město praha
Městská policie hl. m. Prahy 

Kancelář ředitele
Korunní 98,101 00 Praha 10 7
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