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Kupnj smlouva
Krpe - SMi0 h - icjícj - ACXjHT

2079 a následujícIch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

1. KupujIcF
název:
sídlo:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bánkovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,kupujicŕ')

2. Prodávající:
název:
sídlo:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Ing. Milanem Markem, vedoucí oddělenI MTZ
72050250

- CZ72050250
ČNB
11234881/0710

Zich a spol.s.r.o.
Na Štěpníku 32,50304 Černožice

25267027
CZ25267027
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
2114862353/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Kŕ. soudu v Hradci králové oddíl C vIožka.11414
dále jen ,,prodávajícŕ')

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávajÍcÍ zavazuje k dodání zboží, specifikovaného
v článku j]. této smlouvy a Příloze Kupní smlouvy - Technická specifikace zboží, do místa
dodání podle ČI. Ill. této smlouvy a kupující se zavazuje k převzetí zboží a zaplacení kupní
ceny dle ČI. V. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy s názvem ,,Nářezový stroj Palladio." je závazek
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prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a to

Nářezový stroj Palladio Automatica s nerezovým nožem o průměru 350mm

v množství, jakosti, provedení a stanovené poptávkou (dále také ,,zboží"), včetně baleni pro
přepravu a dopravy zboží, a závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu
kupní cenu.

2. Zboží bude baleno v souladu s touto smlouvou tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana
zboží při transportu a skladování.

3. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat sjednané zboží v kvalitě odpovídajÍcÍ požadavkům příslušných
obecně závazných norem a dalších souvisejÍcÍch právních předpisů a platných norem.

.
4. Zboží musí být nové, pině funkční, z aktuální a ofjcjální distribuce pro Českou republiku a se

servisní sítí na území Ceské republiky.

Ill. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy do
místa dodání uvedeného v odst. 2 tohoto článku.

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice

Místo dodání: Kantýna KŘP Pardubického kraje, Na spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice

3. ProdávajÍcÍ se zavazuje předběžně telefonicky nebo e-mailem informovat zástupce kupujÍcÍho
pro technické provádění smlouvy (viz ČI. I. odst. 3 smlouvy) o termínu dodání zboží a to
nejméně 3 pracovní dny předem. přesný termín dodání bude stanoven po dohodě obou stran.

IV. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, KONTROLA JAKOSTI

1. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě dodání nese prodávajÍcÍ.

2. Zboží bude dodáno v jedné dodávce. Dodavatel opatří zboží pro přepravu takovým způsobem,
který je pro dodávané zboží v obchodním styku obvyklý, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Spolu s dodávkou zboží prodávajÍcÍ předá kupujíchnu dodací list a také všechny doklady,
které se k předmětu plnění vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání věci, pokud
nejsou součástí zboží.

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto
smlouvou, přičemž v takovém případě to spolu s důvody odmítnutÍ převzetí uvede na dodací
list.
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V. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávajIcí
předložil ve své nabídce.

2. Kupní cena zboží:

Cena za Iks Nářezového stroje palladio

bez DPH 73.537,19 KČ

DPH 21% 15.442,81 Kč

včetně DPH 88.980 KČ

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady spojené
s dodávkou zboží do míSta dodání (dopravu, balné, zaškolení obsluhy).

4. K úpravě kupní ceny může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH. Obě smluvní strany se
zavazuji, že na takovou změnu budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XV. odst. 1
této smlouvy.

VI. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplacení sjednané kupní ceny.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného
dodacího listu oběma smluvními stranami.

2. prodávajÍcÍ vystavenou fakturu bezodkladně doručí na adresu sídla kupujÍcÍho, případně může
být faktura předána spolu se zbožím.

3. K faktuře je prodávajÍcÍ povinen přiložit kopii dodacího listu potvrzeného oběma smluvními
stranami.

4. Faktura musí obsahovat
- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- pojmenování zboží, tj. ,,Nářezový stroj Pallad io",
- množství dodaného zboží.

5. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data jejího doručení kupujíchnu. KupujícI není v
prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti.

6. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po
odstranění vady kupujícknu začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
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7. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné
cenové údaje nebo jiný druh zboží než bylo dohodnuto ve smlouvě. prodávající je povinen
vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Kupující v takovém případě není v prodlení
s úhradou kupní ceny. Doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná běžet ode dne jejího
doručení kupujícímu.

8. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za proplacenou
okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajícího.

9. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

10. Kupující neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

VIli. ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ

1. prodávající odevzdá kupujícímu předmět plnění smlouvy v ujednaném množství.

2. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupujÍcÍ právo uplatnit vůči
prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 (resp. § 2161 až 2174) zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Záruční doba na zboží činí nejméně 24 měsíců ode dne dodání.

4. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupujÍcÍ nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajÍcÍ.

5. Reklamaci vad během záruční lhůty - uplatňuje kupující u prodávajÍcÍho písemně bez
zbytečného odkladu.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po jejím doručení prodávajícímu.

lX. SANKCE

1. KupujÍcÍ je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu za nedodržení termínu splnění
dodávky ve výši 0,2 % z její ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení a to i v případě
nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží.

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

4. KupujÍcÍ je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností
prodávajÍcÍho vznikla škoda.
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5. 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.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.

2. prodávajÍcÍ prohlašuje, že převezme závazek k odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku
vady zboží v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 2939 a nás|edujÍcÍch zákona č.
89/20012 Sb., občanský zákoník. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku
vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujÍcÍho za takto vzniklou škodu a náhrada škody
bude kupujIcím poškoťenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujíchnu
pIňě uhradí.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajÍcÍm, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 15 pracovních dnů,
b) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.

2. KupujícI je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insdvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) prodávajícI vstoupil do likvidace.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyp|ývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dní.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
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XIV. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spo!upracovrňcích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Prodávající je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se
budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. Za porušeni povinnosti
m|čen]jvosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží, odpovídá prodávající, jako by
povinnost porušil sám.-

.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,
očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v ČI. I. této smlouvy.

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

5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

6. prodávající není bez předchozího písemního souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit práva a
povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní
smlouvě.

8. prodávající je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (2) let od konce účetního období, ve kterém došlo k úplnému
zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména
pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

9. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 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.
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10. ProdávajÍcÍ souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly

finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

11. ProdávajÍcÍ je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajÍcÍho, v jejímž důsledku došlo k naplněni zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

XVI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

P

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o
registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv
doručeno elektronicky.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
prodávajÍcÍ a jeden kupující.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, považují obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujĹcÍ, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

V Pardubicích dne 'LI. G. %10

Kupující

v (ik/mor:'l"da ,, Zq LJ

ProdávajÍcÍ
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