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číslo Štolou v y: KUM/81/03/000510/2020

kontrolní číslo:

SMLOUVA KUPNÍ (movitá věc)
podle § 2079 a násl. zákona č. S9 2012 Sb.. občanský 2<íkoník 

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi

1 Kupujícím
jméno, příjmení název právnické osoby: Hlavní mcstri Praha 

datum narozeni. 1Č. 00064581. DIČ: CZ 00064581
bydliště (fyzická osoba) sídlo (právnická osoba): Mariánské nám, 2, 110 0! Praha I 
zastoupená. Mgr. Martinem Ježkem, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu lil. ni, Prahy 

č. účtu:

kontaktní e-mail: posta praha. cu 

datová schránka: 48ia97h 

(dále jen jako,.Kupující") na straně jedné
a

2 Prodávajícím
jméno, příjmení název právnické osoby: SPUR a s. 
datum narozeni IČ: 46900098
bydliště (fyzická osoba) sídlo (právnická osoba): Třída Tomáše Bati 299. Louky, 765 02 

Zlín
zastoupená

úětu: ^
{línaném prostředky budou poukázány na účet uvedený v záhlaví této snilouw) 

kontaktní e-mml: 
datová schránka uwkgeww 

(dále jen jako „Prodávající") na straně druhé

0. Preambule
(1) Smlouvaje uzav fena v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky ..Nákup respirátorů FFP2“, 
evidované na profilu zadavatele pod číslem IT>: ZDR 'MZ. 0017 20 a zadané dle ust $ 31 zákona 
č. 134 2016 Sb.. o zadávaní veřejných zakázek (dálejen ..ZZVZ*'). a rozhodnutím objednatele 
o přidělení veřejné zakázky na dilo/dodávky (tj. v souladu se zadáním veřejné zakázky a 
nabídkou vybraného účastníka) v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky.

L Předmět smlouvy
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(1) Prodávající prohlašuje, žc je výlučným vlastníkem respirátorů FFP2. dle podrobné 
spcethkacc výrobku, tvořící přílohu č.2 léto smlouvy NANO respirátor SpurTEX V 100 FFP2 
NR (dále jen „Předmět koupe"), a to nu základě skutečností, že se jedná o vlastni výrobek 
vyráběný v závodě Prodávajícího.
(2) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě a 
vlastnické právo k němu. kupující sc 
Prodávajícímu kupní cenu.

umožní mu nabýt 
zavazuje. žc Předmět koupě převezme a zaplatí

U. Kupní cena
(1) Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena 

cena za I kus bez DPH 
DPH (21%)
cena celkem včetně DPH 

(slovy; iřicetšest korun českých a theet haléřů)

ve vysi: 
30.00 Kč
6.30 Ké
36.30 Kc

Kupní cena (nesmí překročit předpokládanou hodnotu 2 000.000,- Kč bez DPI [) přepočtena na 
maximální počet kusů byla stranami smlouvy stanovena ve výši 

cena 2a 66.666 Kusů bez DPH 
DPH (21%)
cena celkem včetně DPH 

(slovy: dva m ikony či yrt s mde vatcnác tt í s tede vět set s edin dcsátpél korun českých a osmdesát haléřů)

(2) Kupní cena bude uhrazena \ e lliůté uvedené v čl IV odst. 3 na účet Prodávajícího
nejvýše přípustná a konečná, platná v nezměněné výši 

od data nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy. Smluvní cenu bude možné upravit pou/e v 
souvislosti se změnou daňových předpisů tykajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat 
takové legislativní změně.
(4) Vc smluvní ecuéjsou zahrnuty veškeré náklady, výdaje, poplatky, doprava, pohonné hmoty, 
poštovné, balné, pojištění apod. za všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity 
nebo činnosti prodávajícího nebo jeho subdodavatelů související s komplexním zajištěním 
celého předmětu plněni Smlouvy,
(5) Všechny služby nebo související dodávky musí být poskytnuty Kupujícímu v požadovaném 
rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Prodávající není oprávněn „doúčtoval" Kupujícímu 
jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího 
nebo celého předmětu plněni Smlouvy, a to napr i z důvodu, že Prodávající chybně urěil dílčí

anebo poskytl nekvalitní službu či dodávku a v důsledku teto skutečnosti bylo nezbytné 
poskytnout další plněni pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo cclcho předmčtu plnění 
Smlouvy, apod.

1.999.980 Kč 
419,995.80 Kč 

2.419.975.80 Kč

(3) Smluvní cena jc stanovena jako eena

eemi

Ml. Výhrada vlastnického práva
(1) Strany smlouvy si ujednaly, že Kupující se stane vlastníkem Předmětu koupě 
PřísluŠen.sttí teprve úplným zaplacením kupní ceny.

a veškerého
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(2) Nebezpečí Škody na Předmětu koupě a veškerém Příslušenství však přechází na Kupujícího 
okamžikem jeho převzetí.

IV. Doba a místo plnění, platební podmínky
(1) Prodávající předá Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.
(2) Prodávající předá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím Kupujícímu na adrese Hlavní 
město Praha. tj. na Magistrát hl. m. Prahy, Jungtnannova 15 29, odhor ZDR, oddělení 
zřizovaných organizaci. 11121 Praha 1.
O) Kupující uhradí kupní cenu nej později do 50 dnů ode dne prokazatelného převzetí daňového 
dokladu faktury. Kupní eena je uhrazena včas tehdy, bude-li vc Ihiitě podle předchozí věty 
připsána na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

Platební podmínky

M) Daňový doklad (neplátci DPH) ci faktura (plátci DPH) 7a dodávku může Prodávající 
vystavit az po dodání předmětu plnění (příslušenství) a to na základě „Protokolu o předání a 
převzetí předmětu Smlouvy" (dále jen ..protokol"). Originál protokolu s uvedením jména a 
podpisu osoby předávající a osoby přejímající bude přiložen k platebnímu dokladu či faktuře. 
(2) Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu oběma smluvními
stranami.
(3) Veškeré daňové doklady'faktury budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a odeslány 
objednateli na adresu: Hlavní město Praha. Magistrátu hlavního města Prahy. Mariánské nám. 
2. 110 01 Praha I. Daňo\é doklady/faktury J*c možné doručit i osobně nebo kurýrem do 
podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám 2, 110 01 Praha I. připadne 
Jungtnannova 35 29, Praha l.
(4) Daňový dok lad tak tura musí být vystaveni $c splatností 30 dnů ode dne převzetí 
Kupujícím, popř. ode dne prokazatelného převzetí tohoto doplněného čí opraveného dokladu 
Kupujícím.
(5) Oprávněné vystavený daňový doklad, faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona ě. 235/2004 Sb . o dani z přidané hodnoty, a musí obsahovat tyto 
údaje:

• úd aj c obj edn ate I e. obchodní j mono, s i d I o, I CO. DIC
• údaje dodavatele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojeni, zápis v 

obchodním rejstříku (číslo vložky. oddíl)
• Číslo Smlouvy
• popis předmětu dodávky a její rozsah (včetně poctu dodaných kusů)
• označeni faktury, včetně čísla faktury , evidenční číslo daňového dokladu
• fakturovanou částku včetně DPH
• datum vystavení daňového dokladu
• datum uskutečněni zdanitelného plnění
• číslo objednávky (v případě, že smlouva umožňuje fakturaci po částech na základě 

objednávek)
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• k on iro lnici slo {v yzn a č cn o shora n a sni I ou v 5 obj ed n á vce)
« fakturovanou Částku ve složeni základní cena. DVÍ I a cena celkem
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury

(6) Oprávněné vystavená faktura (u pláten DPH) musí mít veškeré náležitosti dokladu vc 
smyslu u$t. $435, zák. č 89.2012 Sb., občanský zákoník a musí obsahovat tyto údaje 
o Prodávajícím, tedy o tom, kdo uskutečňuje plnéni:

• u OSVČ (lyzické osoby) jméno, pfipadně dodatek ke jménu, bydliště,
• u firmy (právnické osoby) obchodní tinnu, sídlo.
• IČ,
• registr, kde je dodavatel zapsaný (např. obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík), u 

firmy i oddíl a vložku,
• pro přehlednost je určitě vhodné dodat i informaci o tom. že dodavatel není plátcem 

DPH.

Faktura musí dále obsahovat dodaný předmět smlouvy, resp. dodané zboží ci služby, o které vc 
faktuře jde, a penéžní sumu, ať už pouze jako celkovou částku nebo pomocí ceny za měrnou 
jednotku a uvedení množství, datum vvstaveni a splatnost dle této smlouvy.

(7) V případě že. daňové' doklad/faktura nebude vystavena oprávněně, ci nebude obsahovat 
náležitosti uvedené vc Smlouvě, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k doplnění. 
Vlakovém případě se začne počítat nová lliúta splatnosti dnem doručení opraveného é ci 
oprávněně vystaveného é platebního dokladu/ faktury'.
(8) Termínem úhrady se rozumí den připsáni platby na účel Prodávajícího.
(9) Fakturace a platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.
(10) Kupující neposkytuje zálohy.

V. Prohlášení prodávajícího a kupujícího
(1) Prodávající prohlašuje, žc jc oprávněn Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím prodat a 
že na něm nevážnou žádné dluhy, zástavní práva cijíné právní vady
(2) Kupující prohlašuje, že sí Předmět koupě a veškeré jeho Příslušenství prohlédl a seznámil 
se s jteh faktickým i právním stavem
(3) Prudávajiei garantuje trváni záruky na předmět plnění v délce minimálně 24 měsíců od 
převzetí předmětu plněni kupujícím. Převzetí bude potvrzeno podepsaným předávacím 
protokolem.

VI. Odstoupení od smlouvy
{)) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s uhrazením 
kupní cen v delším než 30 dnů.
(2) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodleni Prodávajícího s předáním 
Předmětu koupě a veškerého Příslušen siví delším než 15 dnů.
(3) Kupující jc dále oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, ukáže-lí se některé z prohlášení 
Prodávajícího podle cl. V odst 1 této smlouvy nepravdivým.
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Ukončení Smlouvy
{I) Vzájemné pohledávky smluvních síran * vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž len to zápočet provede Kupující.
(2} Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den. kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupeni oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v tomto článku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stian na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
(3) Do doby vyčislcní oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyiovnaní těchto nároků, je Kupující oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Prodávající mu.
(4) Kupující může Smlouvu vypověděl z jakéhokoliv důvodu, resp. i bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou I měsíce s tím, ze výpovědní doba začne běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po měsíci, ve kteiém bylo provedeno doručení vypovědí Prodávajíc i tmi.
(5) Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemné vypořádat své závazky u uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
Smlouvy a dále nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, 
dospělých úroků a na náhradu škody.

VII. Smluvní pokuta a úrok t prodlení
(1) Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši OJ % z kupní ceny za 
každý den prodlení s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství v terminu podle čl. 
IV této smlouvy.
(2) Kupující je povinen zaplatil Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodleni s platbou kupní ceny.
13) Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanoveni specifikovaného \ loniio článku Smlouvy, 
a lo na účet Kupujícího.
(4) Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. Ostatní práva a povinnosti stran
(I) Práva a povinnosti síran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména občanským zákoníkem.

IX. Závěrečná ustanoveni
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 
smluvních stran, které sc po připojení jejich podpisu stanou její nedílnou součásti.
(2) Smluvní struny výslovně souhlasí s tím. aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (C'ES) vedené hl. in. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu Smlouvy, ěisclné oznaěcní Smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany prohlašuji, žc skutečnosti uvedené v lélo smlouvě nepovazují za obchodní 
tajemství ve smyslu 5 504 O Z a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.
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(3) Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejní ní Smlouvy v registru smluv dle zákona č 
340 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti objednatel.
(4) Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná 7e smluvních stran není oprávněna postoupit 
práva a závazky ze Smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany.
(5) Ve věcech souvisejících s plněním podle Smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

• ve věcech smluvních Mgr. Martin Ježek
• ve věcech ekonomických: Ing. Alena Havelková, Mgr Martin Ježek

Ve věcech souvisejících s plněním podle Smlouvy je za Prodávajícího oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Dudák 

• ve věcech ekonomických: Ing. Rudolf Dittnch

(6) Jednotlivá ustanovení Smlouvv 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 
ustanoveni”) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvv jako takové, bude Smlouva 
posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v 
teto záležitostí řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na znění nového ustanovení, je? by nahradilo kolizní ustanovení.
(7) V případe, že dodavatel použije, byť i jen k plnění určité Části předmětu Smlouvy 
subdodavatele, odpovídá Kupujícímu za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto 
plnění poskytoval Prodávající sám
(8) Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti originálu, při Čem? Prodávající 
obdrží jeden tiskopis a Kupující čtyři tiskopisy.
((>) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
(10) Smluvní strany prohlašuji, že m tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují sve podpisy.

PríJohy:
Příloha c 1 - Výzva k předložení cenové nabídky
Příloha č 2 - Specifikace výrobku NANO respirátor SpurTEX V 100 FFP2 NR

...U.rlOPPraha. ,


