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Kupní smlouva
Č. KRPE-45748/ČJ-2020-1700VZ

uzavřená dle § 2079 a nás|edujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupujicŕ
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:

(dále jen ,,kupujícř')

2. Prodávající
název:
sídlo:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:
zapsán v obchodním

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

CZ72050250
ČNB
11234881/0710

KT-KOVO, s.r.o.
U Stadionu 5530, 760 01 Zlín

25568680
CZ25568680
Moneta Money Bank, a.s.
198545443/0600

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34260

(dále jen ,,prodávající")

uzavírají tuto smlouvu, kterou se prodávající zavazuje k dodání zboží, specifikovaného v článku
ll. této smlouvy, do místa plnění podle ČI. Ill. této smlouvy a kupujÍcÍ se zavazuje k převzetí zboží a
zaplacení kupní ceny v souladu s ČI. V. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem ,,Boudy pro psy" je
závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a to ve
specifikaci, množství, jakosti, provedení a ceně stanovené touto smlouvou (dále také ,,zboží"),
včetně obalu a dopravy zboží, a závazek kupujÍcÍho toto zboží převzít a zaplatit prodávajícknu
kupní cenu.
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2. Specifikace předmětu plnění " P

Bouda pro psa - celkem 40 ks v provedení:

- levá varianta - vstupní otvor v levé části přední stěny boudy s předsíňkou vlevo - 15 ks

- pravá varianta - vstupní otvor v pravé části přední stěny boudy s předsíňkou vpravo - 25 ks

vnější část:
- vnější rozměr š 1250 x hl 800 x v 800 mm
- vstupní otvor o rozměru š 300 x v 500 mm v pravé nebo levé části přední stěny boudy vevýšce 100 mm od vnější spodní hrany boudy
- vnější opláštění ze smrkových palubek o ti. 12 mm, ošetřených netoxickým nátěrem v

odstínu TEAK

Vnitřní část:
- vnitřní podlaha, stěny z černé voděodolné překližky o tloušt'ce 8 mm
- vyjímatelná přepážka pro oddělenI předsíňky od ložní části boudy z dýhované lat'ovky otloušt'ce 15 mm vsazená do U profilu 20 x 20 mm z PZ pIechu o tloušt'ce 2 mm
- umístění U profilu pro vsazeni přepážky uvnitř boudy tak, aby plocha ložní části boudy měla

rozměry š 900 x hl 750 mm
- otvor v přepážce o rozměrech š 300 x v 500 mm umístěn na straně při|éhajÍcÍ k zadní stěněboudy ve výšce 100 mm od podlahy

Víko boudy:
- vIko otevírací, otevíránÍ na pantech se zajištěním v otevřené poloze
- vnější i vnitřní strana víka z černé voděodolné překližky o tloušt'ce 8 mm, zateplení

polystyrenem o ti. 20 mm

Zatepleni stěn a podlahy:
- zateplení obvodových stěn a podlahy polystyrenem o tloušt'ce 20 mm

Další požadavky:
- op|echování všech hran a otvorů boudy včetně víka PZ plechem proti okusováni psy,
- bouda opatřena otočnými kolečky s brzdou typu EGA 050/GLDP 0 50 mm

Požadavky na materiál:
Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků).
Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízenI (ES) č. 1907/2006 a
dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon).
V případě použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky
příslušných norem:
- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622 - 1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)
Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp.
výrobků z nich, nesmí překročit:
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- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek
uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část l: Emise
formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9:
Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda
zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle
ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu
metodou plynové analýzy.

3. Zboží musí splňovat technické parametry a podmínky dané touto smlouvou, musí být nové,
bez vad, plně funkční, z aktuální a oficiální distribuce pro Českou republiku.

4. Předmětné zboží je určeno pro specializovaný po|icejní útvar za účelem ustájení služebních
psů.

Ill. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do míst dodáni uvedených v tomto článku nejpozději do
31.08.2020. Konkrétní termíny dodání závisí na stavební připravenosti v jednotlivých místech
dodání. Jakmile bude možné zboží dodat, kupující bude o tom bezodkladně informovat
prodávajÍcÍho a konkrétni termín bude stanoven po dohodě obou stran.

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

3. Místa dodání: 2 pracoviště Krajského ředitelství policie Pardubického kraje - viz tabulka
rozmístění počtu kusů do jednotlivých míst dodání včetně uvedení množství v požadovaných
variantách.

místo dodání počet ks levá varianta pravá variantacelkem ks ks

OpočInek 57, 530 02 Pardubice VI
(skladový areál KŘP Pardubického kraje) 30 15 15

Chrudim, Průmyslová ulice 10 O 1C
(nový areál KŘP Pardubického kraje)

Přesné místo složení a umístění zboží v jednotlivých areálech sdělí kupující prodávajícímu
v rámci realizace dodávky.

lV. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

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

2. Zboží bude dodáno ve smontovaném stavu, připravené k okamžitému použití. Dodavatel
opatří zboží pro přepravu takovým způsobem, který je pro dodávané zboží v obchodním styku
obvyklý, aby nedošlo k jeho poškození.
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3. Předání a převzetí předmětu plnění bude prokázáno datovaným dodacím listem se specifikací
dodávky, podepsaným zástupci obou smluvních stran a potvrzujícím, že zboží bylo ze strany
prodávajÍcÍho kupujichnu předáno ve sjednaném místě, v požadovaném množství a kvalitě.
Dodací list pak bude přílohou faktury.

4. Spolu s dodacím listem prodávajÍcÍ předá kupujícímu všechny doklady, které se k předmětu
plnění vztahují a které jsou potřebné k jeho převzetí a užívání.

5. prodávajÍcÍ je povinen předložit kupujĹcÍmu na jeho případnou žádost doklady potvrzujÍcÍ
splnění požadavků na materiál uvedených ve smlouvě.

V. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou prodávajÍcÍ
předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Cena za předmět plněni činí:

· za 1 ks (bez ohledu na variantu)

cena bez DPH 6 850,00 Kč

DPH sazba 21 % 1 438,50 Kč

cena včetně DPH 8 288,50 KČ

· za celý předmět plněni (40 ks):

cena bez DPH 274 000,00 Kč

DPH sazba 21 % 57 540,00 Kč

cena včetně DPH 331 540,00 KČ

3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky zboží včetně nákladů na
dopravu zboží do místa dodání a včetně složení zboží na určené místo v místě dodání.

4. Kupní cena uvedená v tomto článku v odst. 2. je cenou nejvýše přípustnou a konečnou.

5. prodávajÍcÍ se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu předmětu plnění mimo oko|ností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této
smlouvy.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu plnění, budou
dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.
Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XIV. odst. 1 této smlouvy.
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r VI. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem zaplaceni sjednané kupní ceny.

2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícíha

3. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je kupující povinen převzít a převzetí
prodávajícknu potvrdit.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. prodávajÍcÍ vystaví faktury podle míst dodání. Vystavené faktury prodávající doručí na adresu
sídla kupujÍcÍho nebo je může doručit současně s dodáním zboží.

2. Součástí faktury musí být dodací list podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude
potvrzovat, že zboží bylo kupujíchnu předáno ve sjednaném místě, v požadovaném množství
a kvalitě.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních
předpisů a číslo této smlouvy.

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

5. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem a bude považována za proplacenou
okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

6. KupujÍcÍ je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiné zboží než bylo dohodnuto ve smlouvě, s tím, že doba splatnosti nové (opravené)
faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

7. Veškeré cenové údaje budou uváděny v KČ.

8. Zálohové platby nebudou poskytovateli poskytovány.

VIII. ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ

1. ProdávajÍcÍ odevzdá kupujichnu předmět plněni smlouvy v ujednaném množství, jakosti a
provedení.

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. Záruka za jakost dodaného zboží se sjednává v délce trvání minimálně 24 měsíců.

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

IX. SANKCE

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajÍcÍmu smluvní pokutu za nedodržení termínu splnění
dodávky ve výši 0,2 % z její ceny a to 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 prodávajíchnu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlenI.

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. KupujícI je oprávněn uplatnit smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením povinností
prodávajícího vznikla škoda.

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.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Smluvní strany odpovIdají 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 kupujíchn poškozenému poskytnuta, prodávajÍcÍ takto poskytnutou náhradu kupujíchnu
plně uhradí.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poruší4i jedna smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana
bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemně, s uvedením důvodu.

2. Smluvní strany pokládajI za podstatné porušeni smlouvy:

a) nedodání zboží prodávajichn ani do 15 dnů po uplynutí posledního možného termínu dodání,
b) neproplacení faktury kupujícím ani do 15 dnů po datu její splatnosti,
C) nesplnění požadavků na kvantitu, kvalitu a varianty zboží prodávajÍcÍm.

3. Kupující 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,

6

l—



[

b) insolvenčni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) prodávající vstoupil do likvidace.

4. 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, 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 přIslušnými 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.

XIII. 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
spolupracovnících 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 povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se
budou podílet na dodání zboží kupujíchnu dle této smlouvy. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by
povinnost porušil sám.

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

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,
očÍs|ovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 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 připadnou změnu v údajích uvedených v ČI. l. této smlouvy.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
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5. prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujĹcÍho oprávněn postoupit práva a
povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

6. prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v Kupní
smlouvě.

XV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

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

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 smlouvy v registru
smluv doručeno elektronicky.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, pak 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 rozhodující, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

XVII. PŘÍLOHY SMLOUVY

Produktový list předložený v nabídce prodávajícího na předmětnou veřejnou zakázku.

V Pardubicích dne " 9 "07" 2hv

Kupující
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KT-KOVO,s.r.o CENOVÁ NABÍDKA Číslo 81/20
U Stadionu 5530
760 01 Zlín
tel, fax-577216814
mobil- 603112007
e-mail: info@kt-kovo.cz

Platnost cenové nabídky 30 dnů.

Zateplená bouda pro psy
Rozměr Š 1250 x HL 800 x V 800 mm
-bouda zateplená s odnImatelnou přepážkou z dýhované laťovky TL 15 mm vsazenou do U profilu
PZ 20 x 20 x 2, vstupní otvor pro psa o rozměru Š 300 X V 500 mm,

Vnitřní prostor boudy: podlaha, stěny a vIko jsou z překližky černé voděodolné TL 8 mm, zatepleni
obvodových stěn, podlahy a víka polystyrenem TL 20 mm, venkovní opIáštěnI boudy je zhotoveno
z palubek smrkových tl 12 mm včetně nátěru tenkovrstvá lazura REMMERS odstín TEAK. VIko boudy
je otvíravé na pantech se zajištěním v otevřené poloze, vyrobené z překližky černé voděodolné TL 8
mm s oplechovanými hranami. Bouda je posazená na kolečkách otočných s brzdou typu EGA
050/GLDP 0 50 mm. Veškeré hrany a otvory jsou oplechované PZ pIechem proti okusování psů.

Cena boudy za Iks bez DPH
DPH 21 %
cena včetně DPH za Iks

Cena bouda za 40ks bez DPH
DPH 21 %
Cena včetně DPH za 40ks

6 850,00Kč
1 438,50KČ
8 288,50Kč

274 000,00Kč
57 540,00Kč

331 540,00KČ

Ve Zlíně: 1. 7. 2020

KT-KOVO, S. r. O.
U Stadionu 5530

760 01 Zlín
IČO 25568680, DIČ CZ25568680
Tel: 577216814 Mobil: 603112007
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