
Kupní smlouva

č.j. PPR-2043-52/ČJ-2016-990640

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ,
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
Datová schránka:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složká státu
00007064
CZ00007064
Ing. Vladiníírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Česká národní banka

5504881/0710
974 835 653
gs9ai55
pp.ovz@l)cr.cz

(dále jen ,,kllpující") na jedné straně

a

Prodávající:
sídlo:
IČ,
DIČ,
zapsaná:

zastoupená:

bankovní spojení:
číslo úČtu"
pracovní kontakt:
tel.:
Datová schránka:
E-mail:

MPI CZ s.r.o.
Hornokrčská 704/13, 140 00 Praha 4
27562468
CZ27562468
v obchodníin rejstříku vedeného Mčstskýni soudem v Praze oddíl C,
vložka 113991
Ivanem Smržem
jednatelem společnosti
Československá obchodní banka a.s,
206903926/0300
Ivan Snirž
225273863
ausnv9b
info@tnpicz.com

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

ll Z a V í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

kupní smlouvu
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I.
Předmět smlouvy

Ill Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podľnÍnek v ní sjednaných kupujícítnu zboží,
uvedené v Článku II. odst. Ill této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převeztne a zaplatí za nčj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v
souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

JI,
Zboží

Ill Zbožítn se rozumí dodávka: 527 souprav pistolí Glock.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. l (Specifikace zboží a ceny), která je
nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Zbraně jsou vyrobeny v souladu s příslušnou technickou dokumentací.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okainžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.
Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2016.

/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okainžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/3/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu sinluvní pohitu
ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v teimínu podle ustanovení ČI. Ill. odst. Ill
této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení ČI. IV. odst. Ill a /2/ této smlouvy, za
každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího pIsannCho vyúčtování, doručeného kllplljícíln prodávajícúnu.
V případě pochybností o datu doručení se iná za to, že dnein doručení se rozuiní třetí pracovní den
od odeslání vyúčtování kupujícíin.

IV.
Cena zboží

Ill Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je
možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. l.

/2/ Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 5.898.700,00- KČ
(slovy: pětlniliollůoslnset(leva(lesátosnltisícsedlnset korun českých), dph 21 % činí 1.238.727,00-
KČ a celková cena zboží včetně DPH je 7.137.427,00- KČ (slovy:
sedmmilionůje(hlostotřicetsedmtisícčtyřistadvacetse(]m korun českých).
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V.
Platební podmínky

Ill Prodávající se zavazuje doruČit daňový doklad (dále jen ,,faktura") ve dvou výtiscích (l
originál + l kopie) kupujícíinu do 14 dnů od dodání zboží na poštovní adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6
150 05 Praha 5

/2/ Prodávající iná právo fakturovat kupujícíinu na základě potvrzeného dodacího listu. Dodací
list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma
slnlllvnílni stranaini (k podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP
ČR pro převzetí zboží viz ČI. III. této sinlouvy), prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující
obdrží jedno (l) vyhotovení. prodávající následně jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu přiloží
k originálu faktuiy pro kupuj ícího.

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §435 občanského zákoníku.

/4/ Kupující je povinen zaplatit faktllrll v terinÍnu do 30 dnů po jejíin doručení.

/5/ Bude-li faktura doručena kllplljícílnll v období mezi 16. 12. 2016 a 28. 2. 2017, mění se
splatnost takové faktuiy na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu bez ohledu na
údaje o splatnosti uvedené na faktuře. Fakturovaná Částka se považuje za uhrazenou dnein odepsání
příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/6/ Pro případ prodlení se sinluvní strany dohodly:

a) na sinluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den
prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení
kupujícíni písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle ČI. V. odst. Ill
této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den
prodlení, kteiý se zavazuje zaplatit klll)lljící prodávajícíinu do 30 dnů po doruČení
prodávajícím písemně zúčtovanéin úroku z prodlení za nesplnění závazku dle ČI. V. odst.
/4/ a /5/ této sinlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/8/ Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu ve lhůtě splatnosti (faktura se považuje za
vrácenou ve lhůtě její splatnosti, je-li v této lhůtě kllplljícíln odeslána na adresu prodávajícího) bez
zaplacení, jestliže faktura neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo jsou ve faktuře
uvedeny cenové údaje, které nejsou v souladu s touto smlouvou, s uvedeníin důvodu vrácení.
Oprávněllýln vrácením faktuiy přestává běžet lhůta splatnosti této faktury. prodávající je v případě
oprávněného vrácení faktuiy povinen vyhotovit fakturu novou. Nová lhůta splatnosti v původní
délce 30 dnů běží znovu ode dne l)rokazate]ného doručení opravené nebo nově vystavené faktuiy
kupuj ícíinu.
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VI.
Dodání a převzetí zboží

Ill Místetn plnění je pracoviště Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky (dále jen ,,SLZ PP ČR) - skladový areál Policie ČR Znojnío - Cínová Hora, údaj z navigace:

48° 52 19,7 Š
16" 00 38,4 D.

/2/ Za klll)lljícího je oprávněn převzít zboží pracovník správy logistického zabezpečení
policejního prezidia ČR:

Ing. Igor Paulenka
tel. 974641863, 734 183 848.
e-mail: s]zpp.oIntz,znojnlo.rcn@pcr.cz

nebo jiný pověřený pracovník správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR.

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží a potvrzeníni dodacího listu oprávněnýin zástupcem
kupujícího Ing. Igorem Paulenkou nebo jinýin pověřeným -pracovníkem správy logistického
zabezpečení policejního prezidia ČR v místě plnění.

/4/ Konkrétní termín dodání oznámí prodávající oprávněnéinu zástupci kllpujícího Ing. Igoru
Paulenkovi e-inailem a zároveň telefonicky ininirnálně 5 pracovních dnů předem.

/5/ Prodávající společně se zbožím předá návody k údržbě a používání v českém jayce, a to ke
každé soupravě pistole.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady
skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.
Záruka za jakost zboží

Ill Záruční lhůta na zboží nespotřebního charakteru je 60 měsíců.

/2/ Prodávající se zavazuje poskytovat servis a dodávky náhradních dílů po dobu lOti let.

/3/ Lhůty počínají běžet dnem převzetí.

/4/ Reklatnace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkeln Správy logistického
zabezpečení PP ČR a Krajských ředitelství policie ČR.

/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kuplljícíln. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/6/ Lhůta pro vyřízení reklamace Činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícítnu.
V pochybnostech se iná za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od odeslání
reklainačního protokolu kuplljícíln na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvč.

/7/ Pro případ prodlení se sniluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-KČ (slovy:
jedentisíc konin českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající
kupujícílnu do 30 dnů po doničení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění
závazku dle ČI. VII. odst. /6/.

4/9



VIII.
Další ujednání

Ill Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této sinlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesiní je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je
použít v rozporu s účelem této sinlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístllpnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutíní oprávněného orgánu.

/2/ prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle ČI. VIII. odst. Ill této smlouvy
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícílnu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá
prodávající, jako by povinnost poruŠil sáin.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smlllvl)í
straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v ČI. II. odst. l této smlouvy nemá právní vady ve
smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy
je prodávající povinen zaplatit sinluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč, (slovy: dvěstětisíc korun
českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícíinu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky
uhrazené kupujícíin v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající
předloží seznaní subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění sinlouvy nebo 28. února následujícího
kalendářního roku v případě, že plnční sinlouvy přesahuje l rok. Má-li subdodavatel forinu akciové
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu
subdodavatelů, Za ncsplnční této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,-
KČ splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúČtování kupujícňn.

IX.
Společná a závěreČná ustanovení

Ill VzájeínnC vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
příslušnýini ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči
prodávajícíniu v Částce převyšující výši sinluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti
prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči
prodávajíchnu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického
zabezpečení policejního prezidia ČR.
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/4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kllplljícího od ni odstoupit, se považuje
zejména:

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI. VIII. odst. 6 této
sndouvy,

- prodlení prodávajícího s dodánhn zboží a faktury o vÍce než 30 dní.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy uinožňují,

- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- prodávájící vstoupí do likvidace.

/6/ prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktuiy
o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstollpení druhé smluvní

straně.

/8/ prodávající je povinen uchovávat všechny dokunienty související s prodejéin předmětu plnění
dle této smlouvy v originále nejinCnč po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení poslední části předinětu plnění, popř. k poslednhnu zdanite]nélnu plnění dle této
smlouvy, a to zejinéna pro úČely kontroly oprávnčnýini kontrolními orgány.

/9/ prodá°vající je povinen ve sinyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně nčkterých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při
výkonu finanČní kontroly.

/10/ prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o řmanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího 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 prodávajícíin i při vynaložení
veškeré odborné péče neinohl střet zájínů zjistit před uzavřeníin této smlouvy. Střetein zájinů se
rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu
zájlnů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písin. a).

/12/ prodávající je povinen sdělit kupujícíniu informaci o splnění podmínky
dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněníin své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě vČetně ceny zboží.

/14/ SIn]llvní strany se zavazují, Že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací sinlouvy budou
řešeny sinírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnýini soudy.

/15/ prc)dávajÍcÍ ani kupující nejsou bez předchozího píseinnCho souhlasu druhé smluvní strany
oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této smlouvy je:

Příloha Č. l - Specifikace zboží a ceny,

Příloha Č. 2 - Seznam záručních a pozál'llčních servisů.

6/9



/17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Smlouva je vyhoÍovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží '

' dva a prodávající jeden.'
.

.' /19/ Tato sInlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V P,,,, d,, 2? á "2o,/G V Praze dne.

Ivan Smrž
jednatel spoleČnost vědo

MPI CZ s.r.o.

prodávající
(razítko, podpis

..

Ing.
učí odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR

kupu'
(razítko,
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Příloha č. l kupní smlouvy č. j. PPR-2043-52/ČJ-2016-990640

Specifikace zboží a ceny

Poř. Název zboží Počet Cena za l Cena za l Cena celkeni Cena celkein
číslo souprav soupravu soupravu v KČ bez DPH v KČ včetně

v KČ bez v KČ včetně DPH
DPH DPH

l. Pistole Glock 240 11.100,00- 13.431,00- 2.664.000,00- 3.223.440,00-mod. 17 (Gen. 3)

2. Pistole Glock 147 11.100,00- 13.431,00- 1.631.700,00- 1.974.357,00-mod. 19 (Gen. 3)

3. Pistole Glock 124 11.130,00- 13.467,30- 1.380.120,00- 1.669.945,20-mod. 26 (Gen. 3)

4. Pistole Glock 2 13.070,00- 15.814,70- 26.140,00- 31.629,40-mod. 17 (Gen. 4)

5, Pistole Glock 2 13.070,00- 15.814,70- 26.140,00- 31.629,40-mod. 19 (Gen. 4)

6, Pistole Glock 2 10.900,00- 13.189,00- 21.800,00- 26.378,00-mod. 43
Pistole Glock

7. mod. 17T (Gen. 10 14.880,00- 18.004,80- 148.800,00- 180.048,00-
3)

Cena celkein bez DPH 5.898.700,00-

Cena celkem včetně DPH 7.137.427,00-

- Podrobná ko]lfigllrace soupravy pistole Glock mod. 17 (Gen. 3)
(stojina spouště 2,0, Červená bicí pružina, zelená tritiová mířidla, prodloužený záchyt závěru,
oválný záchyt zásobníku, 2 x zásobník),

- Podrobná konfigurace soupravy pistole Glock mod. 19 (Gen. 3)
(stojina spouště 2,0, červená bicí pružina, zelená tritiová mířidla, prodloužený záchyt závěru,
oválný záchyt zásobníku, 2 x zásobník),

- Podrobná konfigurace soupravy pistole Glock inod. 26 (Gen. 3)
(stojina spouště 2,0, červená bicí pružina, zelená tritiová mířidla, prodloužený záchyt závěru,
oválný záchyt zásobníku, l x zásobník a l x zásobník se zvýšenoll kapacitou +2),

- Podrobná konfigllrace soupravy pistole Glock mod. 17 (Gen. 4)
(stojina spouště 2,0, červená bicí pružina, zelená tritiová mířidla, prodloužený záchyt závěru, 2 x
zásobník),

- Podrobná konfigurace soupravy pistole Glock mod. 19 (Gen. 4)
(stojina spouště 2,0, červená bicí pružina, zelená tritiová mířidla, pl'odlollžený záchyt závěru, 2 x
zásobník),

- Podrobná konfigurace soupravy pistole Glock mod. 43
(stojina spouště 2,0, zelená tritiová mířidla, 2 x zásobník),

- Podrobná ko]lfigurace soupravy pistole Glock mod. 17T (Gen. 3)
(stojina spouště 2,0, zelená tritiová mířidla, prodloužený záchyt závěru, oválný záchyt zásobníku, 2
x zásobník).
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Příloha č. 2 kupní smlouvy č. j. PPR-2043-52/ČJ-2016-990640

Seznam záručních a pozáručních servisů

Potvrzení o záruční lhůtě

UrČení místa záručního a pozáručního servisu

Uchazeč, MPI CZ s.r.o. potvrzuje, že na všechny nabízené pistole poskytne zárukll

v délce trvání 60 měsíců nebo 40 tisíc výstřelů (dle toho, která z podmínek bude splněna dříve) při

dodržování návodu k obsluze a při používání munice splňující inezinárodM standardy a normy CIP,

nebo SAAMI. Záruční doba poČíná běžet dnem předání zboží kuplljícílnll v souladu s kupní smlouvou.

Sběrné místo pro předávání reklaniací je provozovna společnosti MPI CZ s.r.o., Pod Vinicí 12, 143 00

Praha 4, kde je zároveň poskytován záruční a pozáruČní servis.

Kontaktní osoba:
Ivan Smiž
tel.:225273863
E-mail: infD,@nľpicz.coln
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